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Uw lokale
drukwerkspecialist

Tussen HONDEN en KATTEN kunnen innige vriendschappen 

ontstaan. Voorwaarde daarvoor is dat ze lekker 

in hun vel zitten en zich bij elkaar op hun 

gemak voelen. Wij spannen ons graag in 

voor een comfortabele outfi t met de juiste 

bedrijfsuitstraling zodat ook u 

lekker in uw vel zit.

Bedrijfskleding nodig?

Heel gemeente De Bilt

kleurt BLAUW
Record Automatische Deuren B.V.
Uw wereldwijde partner in toegangsoplossingen
www.recordbv.nl

Rondje open monumenten 
in gemeente De Bilt

door Guus Geebel

De openingsceremonie van Open Monumentendag op 8 september in de gemeente De Bilt vond 
plaats in de Nederlands hervormde kerk in Westbroek. Na een welkomstwoord van voorzitter 
Romana Engeman van het comité Open Monumentendag De Bilt hield Teus van de Vaart een 

verhaal over de kerk en Anneke Westeneng over de geschiedenis van Westbroek.
Burgemeester Sjoerd Potters opende daarna de Open Monumentendag De Bilt 2018.

Teus van de Vaart is kerkgids en 
vertelt een en ander over de ge-
schiedenis de kerk. ‘Het is een heel 
groot gebouw voor een klein aantal 
inwoners. De bouw van de kerk en 
de toren van 42 meter is gestart in 
1467 en voltooid in 1481. Van de 
Vaart gaat in op het kostbare on-
derhoud dat de kerk vergt. Een deel 
van de opbrengst van de verkoop-
dag, die eveneens op 8 september 
rond de kerk plaats vindt, is daar-
voor bestemd. Anneke Westeneng 
neemt de aanwezigen in haar boei-

end verteld verhaal mee naar 21 
december 1481. ‘Het was een dag 
die prachtig begon maar verdrietig 
eindigde.’ Op 26 december vernielt 
en plundert een groot leger het dorp 
Westbroek maar de kerk blijft be-
spaard. Er vallen veel doden. Het 
is de geschiedenis van de Slag bij 
Westbroek. Burgemeester Potters 
gaat in op het thema ‘In Europa’ 
van Open Monumentendag en legt 
de nadruk op wat ons in Europa 
bindt. ‘De regio waar de gemeente 
De Bilt ligt was vroeger een be-

langrijk knooppunt in Europa.’ 
Scholieren hebben over het thema 
van de dag vlogs gemaakt. Daarvan 
heeft een jury er drie uitgekozen die 
ook vertoond worden. De aanwe-
zige Matthijs van de Julianaschool 
neemt een prijs, waar zijn hele klas 
in meedeelt, in ontvangst.

Groenekan
In Groenekan stond de molen 
Geesina in de stralende zon te 
draaien. In Fort Ruigenhoek hield 
Douwe Tijsma rondleidingen. Kun-
stenares Willemien Bellaart vertelt 
er over haar kunstwerk ‘De Ruige 
Reuzen van Ruigenhoek’. Het is 
een fantasiegeschiedenis die ont-
stond toen zij afgelopen zomer bij 
het fort aan het schilderen was. ‘Ik 
zag twee rare heuveltjes en was 
benieuwd wat daar onder zou zit-
ten. Toen kwam ik op het verhaal 
dat daar twee reuzen uit Utrecht 
rechtop begraven zouden zijn. Het 
waren jongens uit de elfde eeuw 
die heel veel op hun kerfstok had-
den en ter dood gebracht werden. 
In Utrecht wilden ze de twee niet 
begraven. Met een kar brachten ze 
de lijken toen naar Groenekan waar 
ze rechtstandig werden begraven. 

Als je dat doet groeien ze stiekem 
door en zo ontstonden de heuvel-
tjes.’ Willemien Bellaart heeft haar 
atelier in ’t Hoekie in De Bilt. 

Sterk Spul
In Maartensdijk was de brandweer-
kazerne open voor publiek en bij 
de tuin van landgoed Eyckenstein 
werden bezoekers met een plat-
tegrond van de tuinen en een trak-
tatie opgewacht door de Mathildes 
Charlotte en Zoë. Gaudeamus in 
Bilthoven trok heel veel bezoekers 

en in het Kloosterpark in De Bilt 
gaf Abe Postema rondleidingen 
door het Kloosterpark. Hij wist veel 
bijzonderheden te vertellen over dit 
unieke stukje De Bilt bij het KNMI. 
Veel bezoekers ook bij atelier De 
Kooi en de beeldentuin van Jits 
Bakker in De Bilt. De dag werd af-
gesloten in de ruimte Kunst in de 
Kelder in het Julianacomplex van 
Dudok in Bilthoven waar die dag 
presentaties over de architect Du-
dok waren gehouden. Het smartlap-
penkoor Sterk Spul verzorgde bij 
de afsluiting een passend optreden. 

(Kijk voor meer foto's op pag. 19)

Getuigen gezocht 
De politie zoekt getuigen van een overval in De Bilt. Die overval was 
afgelopen woensdagmiddag, bij een winkel aan de Hessenweg. Vol-
gens de politie bedreigde een man het winkelpersoneel en ging hij er 
vervolgens vandoor met een buit, in de richting van de Looydijk. De 
overvaller wist te ontkomen en de politie hoopt dat mensen die iets van 
het gebeuren hebben gezien zich bij hen melden.
De verdachte is een blanke man met een stoppelbaardje en snor. Hij 
droeg tijdens de overval een donkere pet, een zonnebril en een bruine 
jas. De man ging ervandoor op een damesfiets. Wat de overvaller pre-
cies buit wist te maken is niet bekend. Ook welke winkel werd overval-
len is niet duidelijk.

Sterk Sul zorgde met een aangepast repertoire voor de slotnoten.

De Mathildes Zoë en Charlotte 
(rechts) waren uitstekende 
gastvrouwen.

Uitzicht vanuit de brandweerkazerne 
in Maartensdijk.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

16/09 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies, 
startzondag

Pr. Gem. Zuiderkapel
16/09 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

16/09 • 18.30u - Ds. J.W. van Hooydonk

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
16/09 • 10.30u - Lauk Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

16/09 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
16/09 • 10.30u - Voorganger mevr.

A. Veldhuis

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
16/09 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

16/09 • 10.00u - Proponent C. Hendriks, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 

16/09 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers, 
Jeugddienst

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
16/09 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
16/09 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastoor J. Skiba

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
16/09 • 10.00u - spreker

Wouter van de Fliert

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
16/09 • 15.30u - Ds. M.A. Kuijt 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

16/09 • 10.00u - Ds. G.J. Blankers
16/09 • 18.30u - Ds. G.J. van Asperen

Onderwegkerk Blauwkapel
16/09 • 10.30u - Ds. C. ‘t Lam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel

16/09 • 11.00 uur - Ds. R. 
Alkema,Viering Heilig Avondmaal

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

16/09 • 10.00u - Ds. D. van de Streek
16/09 • 18.30u - Ds. M. van Dam

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
16/09 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra. 

PKN - Ontmoetingskerk
16/09 • 09.30u - Ds. R. Alkema,

Viering Heilig Avondmaal

St. Maartenskerk
16/09 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

16/09 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee 
(bevestiging ambtsdragers)

16/09 • 18.30u - Ds. P. Egberts

PKN - Herv. Kerk
16/09 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

16/09 • 18.30u - Ds. A.A.W. Boon 

‘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

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

PraatLokaal over Autisme
 
Op donderdag 13 september 
organiseren Ouders en Ouders 
Lokaal De Bilt het PraatLokaal 
Autisme: een plek voor vaders 
en moeders van kinderen met 
(vermoeden van) autisme om met 
elkaar ervaringen uit te wisselen, 
gebruik te maken van elkaars 
deskundigheid en steun te bie-
den. Op verzoek kunnen speci-
fieke thema’s besproken worden.
De locatie is vvso WVT, 
Talinglaan 10, Bilthoven,
aanvang 20.00 uur.

Deelname en aanmelding via: 
debilt@ouderslokaal.nl is gratis.

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 24 september is er 
weer klaverjassen in de kantine 
van SVM aan de Dierenriem in 
Maartensdijk. Aanvang is om 
20.00 uur en meedoen kost €3. 
Er is ook een loterij, voor €0,25 
per stuk zijn er loten te koop. 
Voor aanmelden:
0346 212366 of 06 51832063.

Bingo

Vrijdag 14 september is er weer 
bingo met leuke prijzen bij WVT, 
Talinglaan 10, Bilthoven
Deelname kost €3,50
Aanvang 19.30 uur

Open dag bij scouting AMG

Op zaterdag 15 september houdt 
scouting Agger Martini (Maar-
tensdijk) een open dag voor 
iedereen die eens een keertje 
wil komen kijken wat er zoal 
op scouting gebeurt. Van 12.30 

uur tot 16.00 uur is iedereen 
welkom om scouting te beleven, 
zoals stokbrood bakken boven 
het kampvuur, pionieren, pan-
nenkoeken eten in een echt scou-
tingkamp, leuke scoutingdinge-
tjes kopen in het winkeltje en nog 
veel meer leuke dingen...

De open dag is niet alleen voor 
kinderen die zelf graag op scou-
ting willen. Ook andere kinderen 
en volwassenen zijn van harte 
welkom. Het clubhuis staat aan 
de Dierenriem 10, achter de 
sportvelden in Maartensdijk.

Varen door de Molenpolder

Op 15 september kunt u van 
10.00 - 12.00 uur met een gids 
van Staatsbosbeheer door de 
Molenpolder meevaren op een 
fluiterboot. Het oude veengebied 
heeft een rijke historie. Samen 
met de gids speurt u naar de 
dieren en planten in dit gebied, 
zoals ringslang, purperreiger en 
zonnedauw, en onderweg kunt u 
een stukje lopen op het ‘drijvend 
land’. Voor meer info en het 

boeken www.staatsbosbeheer.nl/
activiteiten. Deze excursie is ook 
met een groep te boeken (maxi-
maal 12 personen).
Neem hiervoor contact op met
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Debat

Op maandag 17 september orga-
niseert VVD De Bilt samen met 
VVD Provincie Utrecht, in voor-
bereiding op de Provinciale Sta-
ten verkiezingen in 2019, een 
debat met onderwerpen: Mobili-
teit, Wonen, Veiligheid en Ener-
gietransitie in het HF Witte Cen-
trum. Inwoners met wensen en 
ideeën over samenwerking met 
de regio en provincie Utrecht 
zijn van harte welkom. Aanvang 
20.00 uur.

Kennismaken 
met vrijmetselarij

Op maandag 17 september geeft 
Alexander Münninghoff in de 
Woudkapel te Bilthoven een 
lezing met de titel ‘Is een Rus 
ook een Europeaan?. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom 
vanaf 19.30 uur in de Woudka-
pel, Beethovenlaan 21 in Bilt-
hoven. Graag vooraf aanmelden 
via: secretaris.loge042@
vrijmetselarij.nl.

Expositie schilderijen 

Tot 28 oktober wordt in de Nieu-
we Kerk (voormalige Opstan-
dingskerk) in Bilthoven werk 
geëxposeerd van mw. Cobi Osna-
brugge-Brak. De onderwerpen 
die zij verbeeldt zijn divers en 
de schilderijen zijn met name in 
de laatste jaren gemaakt. In deze 
expositie gebruikt zij met name 

acryl op doek/linnen met hier en 
daar, in collage, gemengde tech-
nieken. De schilderijen zijn schil-
derachtig of in vlakken. Geopend 
iedere vrijdag tussen 11.00 en 
13.00 uur en op zondagochtend 
tussen 11.30 en 13.00 uur. Eerste 
Brandenburgerweg 34, Biltho-
ven. 

Fietsclub gaat op pad 

Op 18 september gaat Fietsclub 
Maartensdijk naar de Anke-
veense plassen. De start is om 
10.00 uur vanuit de ‘Ontmoe-
tingsruimte’ van Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96. 
Lunchpakket meenemen.
Voor info tel. 0346 214161 of
servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl 

Opbrengst collecte

In week 35 hebben de collec-
tanten van de Woord en Daad-
collecte in de kernen Groenekan, 
Hollandsche Rading, Maartens-
dijk en Westbroek totaal 3081,89 
euro ingezameld. De opbrengst 
komt ten goede aan het pro-
ject Sterk voor werk in Ethiopië. 
Het ministerie van Buitenlandse 
zaken heeft hiervoor een subsidie 
toegekend. Voor meer informatie 
zie www.woordendaadsoest.nl

Digitaal Café Maartensdijk

Voor korte vragen over tablet, 
smartphone of laptop kunt u elke 
week terecht bij het Digitaal 
Café. Hier kunt u binnenlopen 
voor gratis deskundige onder-
steuning bij uw digitale vragen. 
Elke vrijdag van 14.00 tot 15.30 
uur in Bibliotheek Idea Maar-
tensdijk.

Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.
Psalm 68: 10

Heden behaagde het de Heere, op Zijn tijd, van onze zijde weg
te nemen onze lieve en zorgzame moeder en oma

Maria Emmetje Hendrica Griffioen-Treur
sinds 12 augustus 1984 weduwe van Willem Griffioen

Mijdrecht, 8 december 1930 Holl.Rading, 7 september 2018

 Kinderen en kleinkinderen

Graaf Floris V weg 50
3739 NC  Hollandsche Rading

De begrafenis vindt vandaag, woensdag 12 september,
plaats op de Algemene begraafplaats te Westbroek.
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De Bilt stap voor stap duurzamer
door Walter Eijndhoven

Na het succes van de eerste bijeenkomst in mei, kwamen vijftien vertegenwoordigers van 
Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties dinsdag 4 september opnieuw bijeen. Om 

te voorkomen dat de regio Midden-Nederland dichtslibt, slaan 200 bedrijven, allen lid van het 
regionetwerk U15, de handen ineen om samen tot een oplossing te komen.

Diverse bedrijven en maatschappe-
lijke organisaties nemen reeds hun 
verantwoording met betrekking tot 
het dichtslibben van De Bilt. Swe-
co ontwerpt en ontwikkelt plannen 
voor duurzame steden in de toe-
komst, wil in 2035 volledig CO2-
vrij zijn en voor 100% meedoen 
aan de circulaire economie. 

Daarnaast hebben zij electrische 
kantoorauto’s en stimuleert zij 
haar werknemers zoveel mogelijk 
gebruik te maken van het Open-
baar Vervoer of met de fiets naar 
het werk te komen. Zo’n 30 tot 40 
werknemers maken al gebruik van 
deelfietsen om naar hun werk te ko-
men.

Slechte bereikbaarheid
Ook andere bedrijven binnen ge-
meente De Bilt zijn al hard aan het 
werk hun werknemers op de fiets 
te krijgen en/of met de trein te la-
ten reizen. Uitstappen kan op het 
station in Bilthoven en verder met 
bus of (OV/campus)bike naar het 
werk. ‘Berg en Bosch kampt met 
het probleem van slechte bereik-

baarheid’, vertelt facilitymanager 
Cindy Thépass. ‘Er rijden te weinig 
bussen tussen station Bilthoven en 
Berg en Bosch. Als de frequentie 
omhoog kan, zijn wij al erg gehol-
pen’. RIVM kampt met dezelfde 
problemen als alle andere bedrij-
ven. In 2021 verhuist zij naar een 
nieuw pand op Utrecht Science 
Park (USP), de vroegere Uithof. 
Hier zijn echter veel minder par-
keerplaatsen dan op de huidige lo-
catie. Ander parkeerbeleid in com-
binatie met andere aantrekkelijke 
maatregelen is dé manier om van 
veel auto’s af te komen.

Problemen
U15 wil graag iets doen aan al 
deze problemen. ‘Door werkzaam-
heden in en rond Utrecht, ontstaat 
een steeds grotere filedruk, met 
meer uitstoot van CO2 en fijnstof 
tot gevolg’, vertelt Martijn Elting 
van U15. ‘Dankzij onze mobiliteit 
ontstaat een slechte luchtkwaliteit 
en beseffen wij ons veel te weinig 
dat dit gevolgen heeft voor onze ge-
zondheid’. Daarom pleit gemeente 
De Bilt voor een gezamenlijk op-

treden om alle problemen het hoofd 
te bieden. En die problemen zijn 
groot: tot 2030 groeit de bevolking 
in de stad Utrecht van 350.000 naar 
450.000 en stijgt de filedruk in en 
rond Utrecht van 38% in 2018 (ten 
opzichte van 2015) naar 70% in 
2030. Positief is de groei van het 
aantal arbeidsplaatsen, namelijk 
50.000 (t.o.v. 2015).

Werk
‘Op het gebied van duurzaamheid 
wacht ons nog veel werk’, vertelt 
burgemeester Potters. ‘Natuur-
lijk doen diverse bedrijven al veel 
goeds op dit gebied, maar er kan 
nog meer worden samengewerkt. 
En daarnaast wordt te weinig ge-
lobbyd. U15 moet hierin meer gaan 
betekenen’. Ook voorzitter van U15 
Mark Pel uit zijn zorgen: ‘De pro-
vincie Utrecht doet het best goed, 
kijk naar de uitbreiding van de A-1 
en de A-27, maar de grootste uitda-
ging moet nog komen, namelijk de 
A-27 bij Amelisweerd en de A-28, 
en de wegen rond Utrecht Oost naar 
De Bilt en Zeist. Hiervoor moeten 
wij samen plannen ontwikkelen’. 

Er rijden te weinig bussen tussen station Bilthoven en Berg en Bosch, 
maar fietsen zijn wel beschikbaar. 

Tijdens de duurzaamheidsessie worden de mouwen opgestroopt.

De fietsen van Campus bike staan in De Bilt o.a. in de tuin van Biltsteyn. 

Ook bij station Bilthoven staan de Campus bikes separaat van de overige 
fietsen.

Ontwikkelen plannen
Over het ontwikkelen van plan-
nen ging de tweede bijeenkomst 
van U15, in het pand van RIVM 
in Bilthoven. Ronald Huijsen van 
gemeente De Bilt vertelt: ‘Rond 
Utrecht gebeurt heel veel, zoals de 
bouw van 100.000 extra woningen 
tot 2040 en de enorme groei van 
het aantal arbeidsplaatsen. Daarin 
speelt De Bilt een belangrijke rol. 
In verband met duurzame mobi-
liteit staan op station Bilthoven 
OV-fietsen en campus-bikes gereed 
voor werknemers. Ook hopen wij 
dat studenten, die naar USP willen, 

gebruik maken van onze fietsen 
en/of de bus. Uiteindelijk moet dit 
veel opleveren voor de bedrijven in 
onze regio: kosten reductie (minder 
brandstof/ reistijd), CO2-reductie, 
betere bereikbaarheid en een betere 
vitaliteit’. 
Om zoveel mogelijk problemen op 
te lossen, heeft U15 en partners een 
Top 3 van uitdagingen gemaakt op 
het gebied van: bedrijfsvoering, 
bereikbaarheid (corridor Berg en 
Bosch naar USP) en de overstap 
naar andere modaliteiten. Moge-
lijke oplossingen zijn inmiddels 
geprioriteerd, in tussentijd worden 
deze acties uitgewerkt en tijdens de 

volgende bijeenkomst, medio okto-
ber, gepresenteerd.

Deelfietsen 
Op drie plaatsen (in De Bilt en 
Bilthoven) kan men op een deel-
fiets stappen. Het idee om deel te 
nemen aan de USP Campusbike 
ontstond bij het Bilts Energiebe-
raad, dat zocht naar initiatieven 
op het gebied van deelmobiliteit. 
De USP Campusbike past goed bij 
deze wens. Om de pilot succesvol 
te laten zijn, is het van belang dat 
op Openbaar Vervoer knooppunten 
ook deelfietsen beschikbaar zijn. 

De gemeente De Bilt werkt hier 
aan mee door in de openbare ruimte 
deelfietsen te plaatsen bij treinsta-
tion Bilthoven en bushalte tunneltje 
De Bilt. Bij Sweco staan dergelijke 
fietsen op het eigen terrein en bij de 
ingang van Berg en Bosch kan men 
ook een dergelijke trapper in ge-
bruik nemen. Het doel van de USP 
Campusbikes is om mensen te sti-
muleren om voor een korte afstand 
de fiets te pakken in plaats van de 
auto of het openbaar vervoer. Je 
boekt en opent de fiets ter plekke 
met een app op de telefoon en kan 
de fiets op meerdere locaties pak-
ken en inleveren. 

Jumelage Golfwedstrijd 
Al meer dan 20 jaar speelt Golf & Country Club ‘De Biltse Duinen’ jaarlijks een golfwedstrijd tegen 
Golfclub Coesfeld, Dit jaar ging De Bilt naar Coesfeld: op 26 augustus was men uitgenodigd voor het 

welkomontbijt om vervolgens met een team van 12 leden tegen het team van Coesfeld een zogenaamde 
Chapman Greensome-wedstrijd te spelen onder uitstekende weersomstandigheden.

De prachtige volwaardige 18 holes 
baan van Coesfeld is voor De Bilt 
een echte uitdaging gezien het 
feit dat men gewend is om op een 
kleine 9 holes par 3 baan te spe-
len. De Biltenaren waren dan ook 
vast besloten om de wisselbokaal, 
die vorig jaar in Bilthoven was 

gewonnen, weer mee naar huis te 
nemen. De beste netto score bij 
Coesfeld was behaald door het 
koppel Angelika en Manfred Melis 
(66 slagen) en bij Bilthoven door 
het koppel Dennis Peek en Mieke 
Groenevelt (68 slagen). De totaal-
score voor Coesfeld bedroeg 441 

netto slagen en voor De Bilt 459 
netto slagen; een klein verschil 
maar het betekende wel de wissel-
bokaal in Coesfeld moest achter-
gelaten worden. De afspraak voor 
de return op 25 augustus 2019 is 
inmiddels gemaakt. 

(Bert van Klingeren)

De teams van Coesfeld en Bilthoven.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 13 september
t/m woensdag 19 september

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip walnoot salade
Ei-bieslook salade
Filet Americain

Gebraden rosbief
Gegrilde kiprollade
Beenham 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

  VOORDEEL HELE WEEK

Runder cordon bleu
Kip cordon bleu 
Gehakt cordon bleu

5 HALEN =
4 BETALEN

Lekker voor het weekend!

Entrecote 100
GRAM 2.25

500
GRAM 8.98

500
GRAM 5.98Filetrollade of 

kiprollade

500
GRAM 9.98Australische sucade

Varkenshaas sleetje

RIBLAPPEN
2

KILO 20.-
1

KILO 11.-

3
VOOR 5.-

3
VOOR 5.-

MINI PIZZA'S

LOEMPIA’S

STOMPETOREN 
ROMIG JONGE KAAS

500
GRAM 5.50

500
GRAM 6.99 BOEREN JUMBO SAMEN

VOOR 7.50

HALVE GRILLWORST 
EN LEVERWORST

Alleen vrijdag en zaterdag!

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle Rauwkostsalades 
Alle Stamppotten

per 100 gram € 0,80
Er is weer boerenkool, 
zuurkool en hutspot

Van onze patissier
Van onze bakker

Nieuw:
Slagroom
fruittaart 
...maar dan anders

 € 14,95

•  Rijk gevulde padden-
stoelen-lasagne

€ 1,25
100 gram

•  Vers gewassen 
spinazie

€ 0,99
zak 300 gram

•  Nieuwe oogst 
Elstar handappels

€ 1,39
Héél kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

LANDBROOD

 € 2,49
Alleen zaterdag:
KAAS-UIENBROOD 
met of zonder spek

 € 1,49

PRACHTIGE
HOLLANDSE
FRAMBOZEN

2 dozen € 2,98

GROOT ASSORTIMENT

Vers gesneden

ROERBAK
GROENTE

- superieur -
400 gram € 2,98

Alleen donderdag

Vers gesneden
MELOENMIX

Megabak
500 gram € 2,98

Vers van de traiteur
•  Pasta met kip, prei en 

paddenstoelen € 1,25
100 gram

•  Onze bekende 
Quiches € 1,49

100 gram

•  Boeuff Bourguignon 
Heerlijk met geb. 
aardappelen of puree

€ 1,75
100 gram



Digitaal Café
helpt met zoeken

Binnenkort verschijnt voor de allerlaatste keer de papieren editie van 
de Telefoongids. Daarna kan de ‘gids’ alleen nog via het Internet ge-
raadpleegd worden. Wie hier tegenop ziet, nog vaak de telefoongids 
gebruikt en/of anders niet goed weet hoe men via de computer telefoon-
nummers kan vinden kan hiervoor terecht via het Digitaal Café; daar 
kunt u vrijblijvend binnenlopen voor hulp bij deze en andere (kleine) 
vragen. Het Digitaal Café is dinsdags van 10.00 tot 11.30 in Bibliotheek 
Bilthoven (Planetenplein 2) en op vrijdag van 14.00 tot 15.30 in Biblio-
theek Maartensdijk (Nachtegaal-
laan 30). (Hadassa Punt)

Naast deze telefoon zal straks 
ook de gids verleden tijd zijn.

 De Vierklank 5 12 september 2018

advertentie

Marktdag naast
Kunst en Cultuur in De Bilt

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 8 september vonden in en rond de Dorpskerk in De Bilt en in het nabijgelegen Van 
Boetzelaerpark diverse evenementen plaats. Natuurlijk was er weer van alles te doen, voor jong 

en oud. Schilderijen, kleding, tuinartikelen, glaswerk, tweedehands boeken en dergelijke
waren te koop en voor de muziekliefhebbers speelde de vintage-band The P.U.B.

Het was goed druk op de Marktdag 
in De Bilt, die altijd plaatsvindt op 
de tweede zaterdag in september. 
Van alle kanten stroomden de be-
zoekers toe; afgelopen zaterdag 
was dan ook alweer de tiende edi-
tie van dit grootse jaarlijkse gebeu-
ren. Rond de kerk stonden meer 
dan 150 kramen opgesteld, om de 
vele bezoekers te ontvangen. De 
opbrengst was met 750 euro meer 
dan in 2017 een recordbedrag van 
23.250 euro. 

Boeken
Vooral de interesse in tweedehands 
boeken was groot. Een deel van 

deze boeken was ter beschikking 
gesteld door diverse bibliotheken 
van de gemeente Utrecht. Boeken 
over natuur, romans, kookboeken, 
thrillers, detectives, stripboeken. 
Bibliofielen konden hun hart op-
halen. Iets verderop, op de Dorps-
straat vond de Oldtimerdag plaats, 
voor auto’s ouder dan dertig jaar. 
Voor veel mannen een eldorado; 
oldtimers zijn ‘in’. De belangstel-
ling was dan ook zo groot, dat 
zelfs een extra toerrit werd gere-
den, dwars door Midden-Neder-
land. Om 15.00 uur vond de che-
que-uitreiking plaats van Emmaus 
aan Beth Shamar. Een cheque van 

3.000 euro voor de aanschaf van 
een electrische duofiets.

Klimmen
Ook voor de Dorpskerk in De Bilt 
was weer veel belangstelling. Om-
dat dit weekend ook veel monu-
menten (in verband met Monumen-
tendag) hun deuren openstelden, 
konden bezoekers de toren van de 
Dorpskerk beklimmen. Eenmaal 
boven gekomen kon men genieten 
van het uitzicht. Niet alleen De Bilt 
en Bilthoven zijn van hieraf zicht-
baar, maar ook Utrecht Science 
Park, de stad Utrecht en Zeist. 

Kunstmarkt
De kunstmarkt, met als thema 
‘Kunst om groen te zijn’ begon 
al op vrijdagmiddag met muziek 
tijdens Boetz Beatz. Met een ge-
varieerd programma, met onder 
andere workshops, theater en mu-
ziek hoopten de organisatoren op 
veel publiek. En druk was het. 
Meer dan tachtig kunstenaars uit 
De Bilt en ver daarbuiten expo-
seerden hun schilderijen, beelden 
en andere kunstvormen. Ook voor 
de kinderen was veel te doen. Met 
een zweefmolen, waterballen, knut-
selen en nog veel meer vermaakten 
de kids zich uitstekend, terwijl de 
ouders op zoek gingen naar een 

Emmaus Bilthoven doneerde middels een cheque van 3000 euro voor één van de goede doelen van de Marktdag; 
v.l.n.r. Loes Steensma en Annegien Assies (beiden Emmaus), Anco de Rooij (Marktdagorganisatie) en Bart 
Westerweel (Emmaus).

Wethouder Dolf Smolenaers geeft een deuntje weg op het harmonium 

Wethouder Dolf Smolenaers krijgt tijdens de opening een doos 
komkommers. 

Veel belangstelling voor alle oldtimers 

Gezellige drukte tijdens de jaarmarkt. 

mooi schilderij, beeld, een sculp-
tuur of een mooie foto. Om 14.00 
uur op zaterdag opende wethou-
der Dolf Smolenaers officieel de 
Kunstmarkt. ‘Muziek is mijn grote 

passie, dus wil ik iedereen van harte 
welkom heten via een harmonium’, 
vertelt hij. Hij zette zich dan ook di-
rect achter het harmonium en speel-
de de sterren van de hemel. 

Intercultureel eetcafé
Zondag 30 september organiseren vrijwilligers van 
Mens De Bilt het Intercultureel Eetcafé. Het Eetcafé 
is elke laatste zondag van de maand in restaurant Bij 
de Tijd en heeft iedere keer een ander thema. Deze 
maand een Sri Lankaanse/Indiase rijsttafel. De maal-
tijd wordt om 18.00 uur geserveerd. Ingang: restau-
rant Bij de Tijd, Kamerling Onnesweg 14, De Bilt. 
Vooraf aanmelden (is nodig) tot uiterlijk woensdag 
26 september via servicecentrumdebilt@mensdebilt.
nl of tel. 030 7440595. 

De vrijwilligers (staand) Paulette, Barbera, 
Niroshana en Thuong en (zittend) Thuy, Willma, 
Gaby, Pinipa en Pauline zijn er klaar voor.  
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

DE HELE MAAND
SEPTEMBERÁLLE TUINPLANTEN

25% KORTING

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

We horen het van álle kanten: “onze tuin heeft wel 
een tik gehad van die hete, droge zomer”. 
‘t Vaarderhoogt biedt de helpende hand (en plant)
met hemelshoge kortingen. Laad de fi etstassen 
vol, laad de bagageruimte vol, ... het kan en 
het mag de hele maand september!!!

Weet u dat het sowieso 
een uitstekend moment is 
om grote aanplanten te 
doen? De grond is warm, 
uw nieuwe aanplant 
slaat makkelijk aan.

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

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

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

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

Behandeling op afspraak, openingstijden:

 Maandag 9.00 - 17.30 uur
 Dinsdag 9.00 - 17.30 uur
 Dinsdagavond 20.00 - 22.00 uur
 Donderdag 9.00 - 17.30 uur
 Vrijdag 9.00 - 13.30 uur

www.nandashaircare.nl

 

bij inlevering van deze bon 10% korting

deze actie is geldig van 17 sep. tot 1 okt. 

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl
€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank
• Landwinkel de Groenekan • Primera Maartensdijk • Readshop

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

NIEUW
Weleda zuiverende roomspray

• zuivert de lucht

• bevat 100% biologische

essentiële oliën

Bij aankoop van een

Weleda product vanaf € 7,99

GRATIS VERPAKKING THEE

DAVIDOFF ADVENTURE 
100ml voor heren van € 62,-

nu voor maar € 19,95

 Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Wereld Alzheimer Dag in De Bilt
Op vrijdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. In heel de wereld wordt 
aandacht gevraagd voor de ziekte dementie en de impact van deze aandoening 
voor de persoon zelf en voor de omgeving. In gemeente De Bilt is er, in het Licht-
ruim van 13.30-17.00 uur, een boeiend programma voor mantelzorgers en hun 
naasten. “Samen dementievriendelijk” is het overkoepelende thema in een
programma vol muziek, beleving en informatie. Voor meer info en
aanmelden zie onze website.

Maatjesproject zoekt vrijwilligers
Het maatjesproject MENS met Elkaar is op zoek naar vrijwilligers. Voor bijvoor-
beeld wat gezelschap of ondersteuning bij administratie of om een mantelzorger 
te ontlasten. Heeft u een paar uurtjes tijd om een ander blij te maken? Neem dan 
contact op: mensmetelkaar@mensdebilt.nl, 06-47693237 of 06-47589223. 

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 
1 De Bilt, 030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96,
0346-214161

NIEUW!!
KRUIMELROOMVLAAI

SLECHTS €6,95
Een heerlijke vlaai gevuld met

banketbakkersroom en brosse kruimels

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Toe aan nieuwe, leuke en zinvolle activiteiten na de zomer?

Het Koos Vorrinkhuis van het Nivon in Lage Vuursche (tussen 
Hilversum en Baarn) zoekt vrijwilligers voor diverse functies.
Het gaat onder meer om huiswachten (gasten ontvangen en hen 
wegwijs maken), groenverzorgers, de technische onderhouds-
groep, creatievelingen voor tal van (culturele) activiteiten etc.

Het Koos Vorrinkhuis is een van de dertien natuurvriendenhuizen 
van het Nivon (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en 
Natuurvriendenwerk), betaalbare verblijfsaccommodaties midden 
in de natuur op basis van zelfverzorging.

Meer info kunt u krijgen van vrijwilligerscoördinator
Herman Pieterson tel. 06 - 1092 7048 of e-mail:
cvw.koosvorrinkhuis@nivon.nl

advertentie

Jubileumstartzondag Michaelkerk
Zondag 16 september is voor de geloofsgemeenschap Michaël-Laurens De Bilt het begin van 

festiviteiten rond het 125-jarig bestaan van de katholieke kerkgemeente in De Bilt.

In de feestelijke eucharistieviering 
(aanvang 10.00 uur) gaat pastoor 
Jozef Skiba voor en draagt het Ec-
clesiakoor muzikaal bij. Voor de 
kinderen is er Kinderwoorddienst. 

Fototentoonstelling
Er is een bijzondere fototentoon-
stelling ingericht over Heden en 
Verleden van de Michaël-Laurens-
geloofsgemeenschap die gedurende 
een periode van 26 weken is te be-
zichtigen. Kinderen kunnen spelle-
tjes doen op het plein onder leiding 
van de ernaast gelegen Scouting 
Ben Labre. 

Geschiedenis
Projectgroep-lid Ans Weerdenburg 
vertelt: ‘De 1e Michaelkerk is 125 
jaar geleden gebouwd als eerste 
katholieke kerk in de Gemeente 
de Bilt op het parkeerterrein van 
de Michaelkerk, aan de Kerklaan. 
Toen de kerk na ruim 50 jaar te 
klein bleek is de huidige Michael-
kerk gebouwd naast de pastorie, die 
ook 125 jaar oud is. In de jaren zes-
tig werd de Laurenskerk gebouwd, 
die helaas ruim 10 jaar geleden 
moest sluiten vanwege het terug-
lopen van het aantal kerkgangers. 
Beelden en voorwerpen van de eer-
ste Michaelkerk zijn nog te zien in 
de Michaelkerk o.a. het doopvont. 
Ook elementen van de Laurenskerk 
zijn terug te vinden in de kerk waar-
onder het beeld van Sint Laurens 
gemaakt door Pieter d’Hondt’.

Andere festiviteiten
In het kader van het jubileum wordt 
een reüniekoor gevormd van het 
toenmalige Michael-jongerenkoor 
o.l.v. Ignaas de Jong, dat een bij-

drage gaat leveren aan de viering 
van zondag 11 november, waar 
pastor Loek Bosch voorgaat. Op 
16 december organiseert het hui-
dige Ecclesiakoor een jubileum-
kerstconcert. Er is een speciaal 
jubileumboekje gemaakt waarin 
naast de geschiedenis van de kerk 

ook interviews zijn opgenomen 
met 7 parochianen, jong en ouder, 
waaronder oud-kapelaan Hans Ep-
pink. Het boekje is op de Startzon-
dag gratis te verkrijgen, maar ook 
via het secretariaat van de kerk, op 
werkdagen van 9 tot 12 uur, via tel. 
030 2200025. [HvdB]

Op 26 juli 1893 werd de eerste steen gelegd van een Gotisch kerkje; 
tegelijkertijd werd de pastorie gebouwd. Op 22 mei 1894 werd de eerste 
overledene op het achter de kerk aangelegde kerkhof begraven.
(foto Michaël-Laurens De Bilt)

Vrije tijd op leuke en nuttige
manier besteden

Onlangs presenteerde Mens De Bilt de ‘Terugblik Mens De Bilt’. De verhalen gaan over 
ondersteuning door het sociaal team, de activiteiten van steunpunt mantelzorg, begeleiding 

door het jongerenwerk en projecten van welzijn zoals de Boodschappenplusbus en het 
maatjesproject. Anneke Iseger tekende ook het dit verhaal op

Nadat de Stichting Welzijn Ou-
deren, waar Dina Ott en Joke van 
der Horst zo’n 11 jaar gastvrouw 
waren, opging in Mens De Bilt, 
zijn beide dames ‘meeverhuisd’. 
Nu zijn ze alweer vier jaar vrij-

willigster in restaurant Bij de 
Tijd, samen met Betty van Zijl.

Helpen
‘Tweemaal in de week schenken 
we koffie en thee voor bewoners 

en gasten’, vertelt Joke. ‘Zelf ben 
ik daarnaast ook nog drie avon-
den aanwezig om bewoners naar 
het restaurant te begeleiden en 
bied ik de helpende hand tijdens 
uitstapjes. 

Joke en Dina zijn samen met Betty vrijwilligsters in Bij de Tijd.

Deze laatste taken gebeuren vanuit 
De Bilthuysen’. 

Dankbaar
Zowel Dien als Joke helpt af en toe 
ook wel eens mee in de keuken, 
bijvoorbeeld met broodjes sme-
ren voor een drukbezochte lunch, 
of met het voorbereiden van het 
Kerstdiner en de Paaslunch. ‘Het 
is fijn om op deze manier iets voor 
anderen te kunnen betekenen’, al-
dus Dien. ‘Het is niet alleen leuk, 
maar ook dankbaar werk’.

Koeken
Een sociaal werker van Mens De 
Bilt coördineert de vrijwilligers 

in Bij de Tijd, zowel de koffieda-
mes als de cliënten van Zideris. 
‘Wij hebben dan vooral te maken 
met Esther en Sivas”, vertelt Joke. 
‘Wat onze drijfveer is? Wij wil-
len gewoon onze vrije tijd op een 
leuke en nuttige manier besteden’. 
Ondertussen is de heer van Vliet 
aangeschoven. Hij woont in een 
aanleunwoning en vindt het gezel-
lig om in Bij de Tijd koffie te drin-
ken en de krant te lezen. Hij treft 
het die ochtend: Esther was de dag 
ervoor jarig en deelt lekkere koe-
ken uit. Onder veel gelach poseert 
hij voor de foto, terwijl Joke en 
Dien hem met koffie en koeken 
verwennen.

Paviljoen KunstenHuis 
druk bezocht

Net als vorig jaar had het Kunstenhuis De Bilt-Zeist een 
eigen podium, afgelopen zaterdag op de Kunstmarkt, en 
er was veel te doen in dat ‘Paviljoen’. Muziekdocenten 

lieten hun instrumenten zien om uit te proberen, er waren 
workshops theater en dans, en de cursus recycle-kunst 
‘Geef oude kleding een nieuw leven!’ liet zien dat kunst 
ook duurzaam kan zijn, geheel in lijn met het ‘groene’ 

thema van de Kunstmarkt. 

Terwijl de volwassenen aan het schilderen waren, genoten de kleintjes 
zichtbaar van de lessen kinderdans, die ze aan het eind van de middag 
zelfs op het hoofdpodium mochten presenteren.

Ballads
Hoogtepunt vormde muzikale optredens van leerlingen van de muziek-
school: singer-songwriter Lola beet het spits af en de band Rhythm & 
Roses bracht daarna enkele gevoelige ballads, afgewisseld met opzwe-
pende pophits, waarbij het ruim aanwezige publiek vrolijk meeklapte 
en meezong. (Peter Schlamilch) 

De band van het Muziekschool Rhythm & Roses: Zangeres is Emma(18), 
zusje Linde (13) bespeelt de toetsen, Jens (14) zit achter het drumstel. 
Zijn broer Brent (15) en Sita (18) spelen gitaar.
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

249

075449

299

Geldig van donderdag 13 t/m zaterdag 15 september 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Mineola

500 gram

Sukade-
lappen

500 gram

Jumbo
roomboter
appeltaart

vers uit eigen oven
van €3,99

Filet
speciaal
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Toen en nu nog…
door Henk van de Bunt

In de lente van 2009 werd in Maartensdijk een Thomashuis geopend. In de voormalige 
boerderij Vredestein aan de Dorpsweg 102 - 104 gingen medio april van 

dat jaar de deuren van één van de vele vestigingen open.

Een Thomashuis is een plek waar 
mensen warmte vinden, veilig-
heid voelen en zichzelf in een be-
schermde omgeving verder kunnen 
ontplooien zonder dat zij gehinderd 
worden door bureaucratie, de kilte 
van de sector en de machteloosheid 
van goedwillende medewerkers.
Het succes van de Thomashuizen 
is, dat mensen met een verstandelij-
ke beperking een warme en veilige 
woonomgeving krijgen. Per huis 
krijgen acht cliënten begeleiding 
van inwonende zorgondernemers, 
die 24 uur per dag en 7 dagen in de 
week beschikbaar zijn.

In de buurt
Door de grote vraag van ouders in 
deze regio om ook hier een Tho-
mashuis te starten werd in 2008 
het pand aan de Dorpsweg aange-
kocht. Koos Kolenbrander schreef 
10 jaar terug daarover: ‘Het Tho-
mashuis wordt gerealiseerd in de 
voormalige boerderij Vredestein 

van de familie Van Ekris die er 
ruim honderd jaar heeft gewoond 
en gewerkt. De boerderij was be-
stemd voor Jan Teunis van Ekris, 
getrouwd met Aartje van Zijtveld. 
Hij werd in 1886 in de tegenover 
gelegen boerderij Vredelust aan de 
(huidige Dorpsweg 71) geboren. 
De bewaard gebleven bouwteke-
ning toont het ontwerp voor een 
langhuisboerderij inclusief klei-
deel van 20 meter lang en 10 me-
ter breed. Met aan de voorzijde een 
woonkamer, drie bedsteden en een 
ouderslaapkamer met daarachter 
een zomervertrek inclusief keu-
ken. De ontlastingsboogjes boven 
de vijf ramen in de symmetrische 
voorgevel zijn voorzien van gele 
steentjes met in de boogvelden bo-
ven de beneden-ramen blauwe te-
geltjes. Dezelfde gele steentjes zijn 
ook toegepast boven de ramen van 
de in 1895 gebouwde schuur bij de 
boerderij Vredelust. De voorgevel 
heeft een fraaie topgeveldecoratie’. 

Dubbel
‘Kolenbrander vervolgt: ‘De boer-
derij is vanaf het begin altijd dub-
bel bewoond geweest, dit verklaart 
de twee huisnummers. Door de 
vanaf de jaren zestig opkomende 
nieuwbouw aan de zuidzijde van 
de Dorpsweg komt de agrarische 
functie van Vredestein te verval-
len. Op het land achter de boerderij 
van de familie Van Ekris worden de 
huizen aan de Merellaan gebouwd 
met aansluitend het eerste winkel-
centrum van Maartensdijk: ‘De 
Marijkehof’. Nadat de agrarische 
functie van Vredestein is verval-
len, vinden er in de boerderij en 
het daarachter liggende stukje land 
nog vele activiteiten plaats. Vanaf 
1967 tot 1972 huurt antiquair Bert 
Bolle, die later Rustenhoven aan de 
Dorpsweg bewoonde, de deel van 
de boerderij voor opslag voor zijn 
boerenantiek. Ook de Groenekanse 
dierenarts Copijn hield jarenlang in 
een aparte behuizing achter op het 

Thomashuis Maartensdijk jubileert
door Henk van de Bunt

Thomashuis Maartensdijk (Dorpsweg) is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Sinds 2009 is het Thomashuis gevestigd in de voormalige 

boerderij Vredestein aan de Dorpsweg 102 in Maartensdijk. In 2019 zal het
eerste decennium van het bestaan worden gevierd.

Zorgondernemer Nathalie van Middelkoop probeert een meer-persoonsfiets met een bewoner uit. 

Stichting Vrienden Bewoners Vre-
destein Maartensdijk (SVBVM) 
dankt zijn naam aan de voormalige 
boerderij Vredestein. De stichting 
heeft zich ten doel gesteld mid-
dels sponsoring, giften en donaties, 
nuttige zaken en voorzieningen 
voor de bewoners van Thomashuis 
Maartensdijk te realiseren. In het 
verleden werden al een broeikas, 
een grote pergola met het zonne-
scherm en herkenbare Avondvier-
daagse-kleding gerealiseerd. Wil-
lie van Keeken vertelt namens de 
Stichting: ‘Een enkele bewoner van 
Thomashuis Maartensdijk kan zelf-
standig (met begeleiding) fietsen, 
maar de meesten, zeker nu ze wat 
ouder worden, kunnen dat niet. Nu 
hebben we een ‘droom’, waarvan 
we een mooi project willen maken. 
Een project voor het 10-jarig be-
staan van ons zo geliefde Thomas-
huis, waar onze volwassen kinde-
ren zo ‘thuis’ wonen’.

Wens
Zij vervolgt: ‘Als stichting 
(SVBVM) voor het Thomashuis 
Maartensdijk hebben we met de 
zorgondernemers Dennis en Natha-
lie van Middelkoop overleg ge-

had en ze durfden het bijna niet te 
vragen, maar dit was toch wel hun 
liefste wens; een vier-persoonsfiets. 
Het mooie van deze meer-per-
soonsfiets is dat alle bewoners, niet 
één uitgezonderd, er gebruik van 
kunnen maken en… dat er maar één 
begeleider voor nodig is! We heb-
ben de fiets uitgeprobeerd! En de 
bewoners vinden het prachtig. 

‘Het is echt een ‘droomproject’. 
Een vier-persoonsfiets kost veel 
geld. We denken zo rond de vijf-
tienduizend euro nodig te hebben. 
Maar we gaan het proberen. Wie 
niet waagt wie niet wint. We zijn 
aan het uitzoeken welke fondsen 
we kunnen aanschrijven. Fond-
sen verwachten echter dat je zelf 
ook actie onderneemt; we gaan 
een beroep doen op Maartensdijk 
en omstreken: Maartensdijk geeft 
graag. We komen als goed doel bij 
de lege flessenafgifte bij de Jumbo 
in Maartensdijk. En mogelijk be-
denken we meer acties; wij staan 
ook open voor suggesties. Wie een 
ander idee heeft kan s.v.p. mailen 
met Stichting Vrienden Bewoners 
Vredestein Maartensdijk (svbvm@
live.nl)’.

terrein van Vredestein zijn weke-
lijks spreekuur. 

Bankje
Over de boerderij vertelt voor-
malig directeur Ad van Zijl van 
woonstichting SSW: ‘SSW heeft 
destijds de boerderij gekocht om 
hier huisvesting te realiseren voor 
een bijzondere doelgroep: mensen 
met een beperking. Ook zij hebben 
een plaatsje onder de zon nodig’. 
Koos Kolenbrander vertelt ver-
der: ‘Jarenlang heeft de vroegere 
Maartensdijkse politicus en wet-
houder Gerrit Buitenhuis de moes-
tuin naast de boerderij gebruikt. 
Een bekend beeld in het dorp was 
dat Buitenhuis bij het hek van zijn 
moestuin aan de Dorpsweg, meest-
al op een hark of spade leunend, 
met voorbijgangers stond te praten 
en hen van advies diende. Meestal 
is het gebruikelijk om iemand, die 
zich op een bijzondere wijze heeft 
ingezet voor het algemeen belang te 
eren met een straatnaam, de naam 
van een gebouw of een standbeeld. 
Maartensdijk zou Maartendijk niet 
zijn om van dit stoffige gebruik af 
te wijken door de in 2005 overle-
den oud-wethouder Gerrit Buiten-
huis met een bankje plus bordje 
met een gedicht aan de Dorpsweg 
te gedenken. Ad van Zijl bevestigt 
dit: ‘Het Buitenhuisbankje was het 
gezamenlijke initiatief van Anne 
Doedens, Arie Jan Ditewig en on-

dergetekende namens de SSW’.

Gedicht
Het bankje staat direct ten westen 
van het Thomashuis aan de Dorps-
weg. In 2007 noemde oud-wethou-
der Ditewig bij de onthulling er-
van Gerrit Buitenhuis een markant 
wethouder en duidelijk één van de 
politieke leiders van Maartensdijk  
‘Het ‘bankje van Buitenhuis’ is een 
verankering van Buitenhuis in het 
Maartensdijkse, waarin de iden-
titeit van Maartensdijk niet beter 
naar voren kon worden gebracht. 
De Maartensdijkse historicus Anne 
Doedens onderstreepte dit toen nog 
eens met de woorden van zijn hand, 
die op het bordje naast het bankje 
zijn neergeschreven: 

‘Wie hier kwam kon niet onopge-
merkt aan hem voorbij. 
Hier nam hij waar en daarbij 
werd hij waargenomen. Over het 
hek besprak hij dan ’t belang der 
goegemeente, waarvan 
hij lange jaren de tolk was
en het stuur. 
De tijd verglijdt, maar langer duur 
zijn herinnering’.

Luchtfoto van de boerderij Vredestein, waarschijnlijk begin jaren zestig gemaakt. 

Foto september 2007: V.l.n.r. toenmalig wethouder Arie-Jan Ditewig, 
mevr. Jo Buitenhuis - Reuselaars en Anne Doedens luisteren aandachtig 
naar toenmalig SSW-woordvoerder Ad van Zijl.

Met foto’s van weleer en tekst 
van vooral (dorps-)historici be-
leven wij het ontstaan van en de 
eerste tijd van het Maartens-
dijkse Thomashuis
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Club Crealief verrast 
met creatieve cadeautjes

door Walter Eijndhoven

Iedere maandagavond komt een groepje creatieve vrouwen bij elkaar in het gebouw van
WvT (Talinglaan) in Bilthoven, om samen te haken, breien, vilten en andere knutselideeën uit te 

voeren. Al knutselend en kletsend met elkaar ontstaan de mooiste creaties,
bedoeld voor mensen die een lief gebaar kunnen gebruiken.

Vrijwilliger in Beeld
Niels Peuchen – Stichting Eet Mee!

In het kader van de serie ‘Vrijwilliger in beeld’ gingen we in gesprek met Niels Peuchen.
Niels zet zich twee dagen per week in als vrijwilliger bij Eet Mee! Stichting Eet Mee! 

organiseert verrassende ontmoetingen aan de eettafel. Dat kunnen ontmoetingen zijn tussen 
allerlei verschillende mensen, van vluchteling tot gewortelde inwoner en van student tot senior. 

Niels houdt zich vooral bezig met 
vluchtelingen en zoekt hen op. 
‘Twee keer per week ben ik op 
pad’, vervolgt hij. ‘Ik bezoek dan 
taalcursussen en maak contact met 
vluchtelingen en wijs hen op de 
mogelijkheid om samen met plaats-
genoten te eten. Als ze dat willen, 
zoeken wij een passend eetadres 
voor hen.’

Niels heeft begin dit jaar zijn Mas-
ter Internationale Betrekkingen aan 

de Universiteit Utrecht afgerond. 
‘Na zeven jaar studeren - eerst de 
Hoge School, toen een pre-master 
en daarna een master - vond ik 
het tijd voor een jaar voor mij-
zelf. Naast mijn job als freelancer 
bij Loonwijzer, wilde ik mij ver-
dienstelijk maken als vrijwilliger’, 
vertelt Niels. ‘In een van mijn sta-
ges heb ik mij beziggehouden met 
vluchtelingen. Dit werk boeide mij 
enorm en in dit jaar wilde ik in deze 
richting verder gaan. Uiteindelijk 

ben ik bij de Stichting Eet Mee! te-
recht gekomen, waar ik mij bezig-
houd met het matchen van vluchte-
lingen en eetadressen’. 

Laagdrempelig
‘In mijn werk probeer ik het alle-
maal zo laagdrempelig mogelijk 
te maken’, vervolgt Niels. ‘Het is 
in eerste instanties een flinke stap 
voor vluchtelingen om samen te 
gaan eten bij ‘zomaar’ een eetadres. 
Wat krijgen we te eten? Houden ze 

rekening met onze eetgewoonten? 
Om zo maar een paar vragen te 
noemen. Uiteindelijk gaat het om 
de ontmoeting met het eten als mid-
del.’

Naast het matchen houdt Niels zich 
ook bezig met de op handen zijnde 
Eet Mee! crowdfunding campagne 
die in oktober dit jaar start. ‘Een 
geheel nieuwe ervaring’, vertelt hij. 
‘Ik heb zoiets nog nooit gedaan en 
vind het heel interessant om hier 
aan mee te werken. Zelf ga ik bij-

voorbeeld 135 km fietsen en pro-
beer daarmee zoveel mogelijk geld 
bij elkaar te krijgen. Klinkt mis-
schien gek, maar ik kan pas sinds 
een jaar fietsen en voor mij is dit 
een echte uitdaging!’ 

Ook zin om vrijwilligerswerk te 
doen? Doe dan op zaterdag 13 ok-
tober tussen 11.00 en 14.00 uur mee 
aan de Vrijwilligersbanenroute van 
MENS De Bilt. Er is dan tevens 
een vrijwilligersbanenmarkt in Het 
Lichtruim. Meer informatie hier-
over en over de deelnemers is te 
vinden op www.mensdebilt.nl. 

 (Hans Lebbe)

Foto: Vrijwilliger Niels Peuchen zet zich in voor Stichting Eet Mee! 

Iedereen kent wel iemand die al-
tijd voor anderen klaarstaat, maar 
niet aan zichzelf denkt, iemand die 
eenzaam is, of een moeilijke tijd 
doormaakt. Door je aan te melden 
bij Crealief kun je die persoon laten 
verrassen met een creatief cadeau-
tje. Daarom startte in maart dit jaar 
een groepje pioniers met een ini-
tiatief van Ellen de Haan uit Bilt-
hoven, om meer te betekenen voor 
anderen. Momenteel komen iedere 
week zestien vrouwen bij elkaar 
om samen te knutselen en mooie 
dingen te maken voor hun naasten.

Moed
Maar voor het zover was, kwam 
nog veel om de hoek kijken. 'Ik liep 
al heel lang rond met het idee om 
zoiets op te zetten', vertelt Ellen. 
'Maar ja, om een oproep te doen, 
daar kwam het niet van. Uiteinde-
lijk verzamelde ik toch de moed, 
om een flyer te maken en deze bij 
buurtbewoners in de brievenbus te 
doen. Spannend was het wel, maar 
ik was vooral heel benieuwd naar 
de reacties'. De één na de ander 
meldde zich aan, en inmiddels is er 
een groep van zestien vrouwen, va-
riërend in leeftijd van begin 20 tot 
92 jaar. 

Mijlpaal
Om hun initiatieven meer bekend-
heid te geven werd de afgelopen 
maanden hard gewerkt aan het be-
denken van een naam, een logo, 

een eigen Facebookpagina en een 
voorraad aan cadeautjes die de 
groepsleden kunnen weggeven. De 
Haan: 'Vlak voor de zomervakantie 
bereikten wij onze eerste mijlpaal 
en gaven wij de eerste cadeautjes 
weg en dat ging hartstikke goed. 
Een mooie start, dus. Wij begonnen 
als Leijens initiatief, maar hebben 
besloten dat wij er nu voor iedereen 
in De Bilt willen zijn'. 

Uitgangspunten
De leden maken samen de club, dus 
alle goede ideeën zijn welkom, om 
er samen iets moois van te maken. 
De Haan: 'Club Crealief hanteert 
wel een aantal basis uitgangspun-
ten: iedereen kan meedoen, of je nu 
ervaren bent of niet en het is leuk 
om van anderen te leren en alle vor-
men van creativiteit zijn welkom, 
het moet alleen niet teveel ruimte 
in beslag nemen. Wij zamelen ook 
materialen in uit de wijk, waar wij 
weer iets moois van kunnen maken. 
De mooiste en/of leukste creaties 
gaan naar bewoners die wel een lief 
gebaar kunnen gebruiken'. Voor wie 
graag wil meedoen: er is nog plaats 
voor nieuwe creatievelingen (m/v). 
De leden komen iedere maandag-
avond bij elkaar in het gebouw van 
WvT in Bilthoven van 19.30 uur tot 
21.00 uur. Wie iets wil weggeven 
of meer informatie wil kan mai-
len naar: clubcrealief@gmail.com. 
Men kan ook volgen via de Face-
bookpagina.Iedere maandagavond worden de mooiste cadeautjes gemaakt.

Geslaagde vakantie 
Zonnebloem

In de eerste week van september organiseerde Regio Rijn en Heuvel 
van de Zonnebloem een vakantie voor 45 personen met een lichame-
lijke beperking. De locatie van deze vakantie was het nieuw Hydepark 
in Doorn. Deelnemers en vrijwilligers kwamen uit de hele regio. Het 
was zeer geslaagde vakantieweek mede dank zij de inzet en toewijding 
van de vrijwilligers. Via www.zonnebloem.nl/rijn-en-heuvel kan je je 
aanmelden voor zo'n toffe vrijwilligersbaan. (Lout Bracke)
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Adverteren in De Vierklank? Mail naar: info@vierklank.nl

Smal tot extra breed:
maat 36 - 49

www.meindl.nl

VOET-
KLACHTEN?

BEZOEK ONS!

Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

8,9
607 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

Veldhuizen b.v. is fabrikant van aanhangwagens en opleggers voor BE-rijbewijs. 
Onze productrange bestaat verder uit oprij vrachtwagens en diverse 

Hovertrack varianten. Tevens hebben we een verhuurvloot van 250 combinaties.

Voor onze vestiging in Groenekan zijn we op zoek naar een:

Assistent Verhuur
- planning verhuur van B-E combinaties en vrachtwagens
- afleveringsklaar maken t.b.v. verhuur
- huurcombinaties innemen
- planning transport eigen vervoer

Ook schoolverlaters zijn welkom.

Groenekan T. 0346 25 96 00 | Loosdrecht | Zwolle | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

contactpersoon: Pieter Veldhuizen

    verhuur medewerker gezocht 

personeelsadvertentieVerhuurGK.indd   1 4-9-2018   12:21:51

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken

mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

SUCADELAPPEN

Lokaal van de Utrechtse Heuvelrug; puur natuur! 

Rustig sudderen; ca. 2½ tot 3 uur
500 gram 7,98

MINI BEENHAMMETJES

Om zelf te wellen of te braden; naturel, knoflook, 

whiskey of Italiaans; ca. 35 tot 45 min.
100 gram 1,35

CARPACCIO ROLLADE

Met o.a. biefstuk, kruidencrème, rucola, 

pijnboompitjes, pesto; rosé te braden!!
100 gram 2,25

LAMSSCHENKELS

Uit Nieuw Zeeland, met een klein beentje, zachtjes 

stoven; echt lekker lamsvlees, ca. 2½ uur
100 gram 1,25

KIP KARBONADE

Heerlijke dijen met een botje erin, gemarineerd en 

helemaal ovenklaar; ± 25 min. 150°C
500 gram 3,50

PARMA MISTO

Malse rolletjes biefstuk-schnitzel met kaas, rucola, & 

Parmaham; ca 6 tot 8 min. braden
100 gram 2,15
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 10 september t/m zaterdag 15 september. Zetfouten voorbehouden.
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Voeten scannen bij 
Beterlopenwinkel

'Albert', een revolutionaire 3D voetscanner, is bij de 
George In der Maur Beterlopenwinkel in Groenekan 

geïnstalleerd en operationeel. Daarmee heeft de 
Beterlopenwinkel een primeur in Nederland.  

Het Amerikaanse bedrijf Aetrex is wereldleider op het gebied van voet-
scanner-technologie. Ze zijn meer dan 15 jaar bezig geweest met or-
thopedisten, wiskundig ingenieurs en programmeurs over de gehele 
wereld om de Albert voetscanner te ontwikkelen. Het gepatenteerde 
systeem is bij de Beterlopenwinkel als eerste in Nederland te ervaren 
en geeft een uniek inzicht over de huidige en toekomstige problematiek 
bij het lopen.

Het baanbrekende besturingssysteem van Albert geeft drie-dimensio-
nale informatie over: Lengte van teen naar hiel, breedte van de botjes in 
de middenvoet, hoogte van de voetboog, dieptepunt van de voetboog, 
omtrek van de voet, drukverdeling van de voet en algemene statistie-
ken m.b.t. drukverdeling. Doordat Albert de gegevens vergelijkt met de 
algemene statistieken, krijgt men zelf inzage hoe de optimale uitlijning 
van het hielbeen kan worden bereikt. De Aetrex technologie is gekop-
peld aan een adviesgedeelte over Lynco voetbedden voor eventueel 
(sport-)schoeisel. Mocht de voetproblematiek dusdanig vervelend zijn 
dat je meer specialistische zorg nodig hebt, dan behoort een verwijzing 
naar een podotherapeut of orthopedisch schoentechnicus tot de moge-
lijkheden.

De 3D voetenscan bij de George In der Maur Beterlopenwinkel is gratis 
en kan plaatsvinden van maandag t/m zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.  

In voetscanner 'Albert' wordt een 3D beeld van de voet vastgelegd.

Plaatsing afvalcontainers in 
Hollandsche Rading discussiepunt

door Henk van de Bunt

In Hollandsche Rading staan aan het begin van de Spoorlaan twee bovengrondse glasbakken en 
1 kledingbak. In het kader van de snelwegverbreding en de daarbij behorende werkzaamheden 

was het plan ontstaan bij de herinrichting van de laan ondergrondse containers 
te plaatsen. De gemeente De Bilt gaf hierbij aan dat dit ondergronds plaatsen 

een wens is van de Hollandsche-Radingers. 

Nu blijkt echter dat op de huidige 
locatie het ondergronds plaatsen 
van de containers geen optie is. 
Martijn van Rooijen (woordvoer-
der namens een groep bewoners 
van de Spoorlaan) vertelt hierover: 
‘Dit heeft te maken met in de grond 
aanwezige bekabeling. Op dit mo-
ment zijn de gemeente en de aan-
nemer naar alternatieve locaties op 
zoek. Zonder enige vorm van com-
municatie had de aannemer zelfs 
al piket paaltjes geplaatst. Het lijkt 
erop dat zelfs (tenminste) één van 
de kenmerkende Spoorlaan-bomen 
hiervoor opgeofferd moet worden’.

Oneerlijk
De groep is van mening dat het 
verplaatsen van de containers, 
waarbij ook nog prachtig groen 
moet sneuvelen, een oneerlijke 
actie is. Daarbij moet naar hun 

mening ook aangemerkt worden 
dat juist in deze hoek de snelweg-
verbreding fors heeft ingegrepen; 
‘Alle bosschages zijn verwijderd 
en het is al een geruime periode 
een puinzooi. We vragen ons dan 
ook af waarom precies voor deze 
locatie (in een bocht) wordt geko-
zen? Contact met de gemeente en 
de aannemer heeft er tot nu toe nog 
niet toe geleid, dat de focus op dit 
stuk groen los wordt gelaten. Het 
lijkt erop dat de gemeente niet wil 
inzien wat de ernst van de situ-
atie is. Daarbij lijkt het erop dat 
de gemeente belang heeft om het 
te combineren met de snelweg-
verbreding en daarom niet verder 
durft te kijken dan de Spoorlaan of 
het plan van de ondergrondse con-
tainers los laat en bijv. half verzon-
ken containers op de huidige plek 
plaatst’. 

Gemeente reageert
Communicatieadviseur Dick de 
Jager antwoordt namens de ge-
meente: ‘Aannemer 3Angle heeft 
zich destijds met een werkgroep 
van inwoners van Hollandsche 
Rading gebogen over de herinrich-
ting van de openbare ruimte na de 
verbreding van de A27. Daaruit 
kwam onder andere de wens om de 
bovengrondse verzamelcontainers 
onder de grond te plaatsen. 

Nu dit technisch niet te realiseren 
blijkt op de oorspronkelijke plek, 
onderzoekt de aannemer alvast 
alternatieve locaties. Als daarover 
meer bekend is, zullen gemeente 
en/of aannemer weer contact leg-
gen met inwoners om de voort-
gang te bespreken en een goede 
afweging te maken. Het is nog te 
vroeg om conclusies te trekken’.

Je mag de Spoorlaan niet meer in noordelijke richting inrijden; dus je kunt (ook) niet meer bij deze containers 
komen

Het blijkt moeilijk deze weg te werken

Jumbo-klanten doneren

In april jl. werd doneerknop van de lege-flessenautomaat bij Jumbo Maartensdijk voor KiKa Marathons gere-
serveerd. Donderdag 6 september overhandigde Jelle Fahrenhorst een cheque van € 1014,95 aan de Maartens-
dijkse marathonloper Nico Sturkop: ‘Op 16 september loopt hij als sponsorloper de marathon van Berlijn voor 
KiKa en daar is hij de klanten van Jumbo dankbaar voor.
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25 jaar pleegouderschap
door Walter Eijndhoven

In de week van 31 oktober organiseert Pleegzorg Nederland voor de vierde keer de Week van 
de Pleegzorg. Een actieweek waarbij de aandacht wordt gevestigd op het belang van pleegzorg 

en het tekort aan pleegouders in Nederland. Een belangrijk onderdeel 
van deze week is nieuwe pleegouders werven.

Op dit moment zijn er in Nederland 
ruim 23.000 pleegkinderen onder-
gebracht bij gezinnen. Eén van die 
pleeggezinnen woont in Maartens-
dijk op het landgoed Eyckestein. 
Al 25 jaar zijn er pleegkinderen in 
huis. Met een grote bos bloemen 
van de gemeente De Bilt werd dit 
heuglijk feit gevierd.

Beslissing
'25 jaar geleden namen wij de be-
slissing pleegouder te worden', 
vertelt Barbara van Boetzelaer uit 
Maartensdijk. 'Natuurlijk gaat dat 
niet van de ene op de andere dag. 
Binnen ons gezin spraken wij veel 

over de consequenties van pleeg-
kinderen in ons gezin. Onze kinde-
ren vonden het leuk. In 1992 kreeg 
het gezin hun eerste pleegkind, een 
cultuurshock voor eigen kinderen 
en pleegkind volgde. De knaap 
komt natuurlijk uit een heel andere 
omgeving dan zijn pleegouders. 
Otto van Boetzelaer vult aan: 'Ik 
weet nog dat hij een keer klaagde 
over kiespijn. Dus wij naar de tand-
arts. De beste man keek in de mond 
van zijn cliënt, maar kon geen kies 
vinden. Sterker nog: hij had hele-
maal geen kiezen. Wel bleek het 
een wortelontsteking te zijn'. 'Toen 
hebben wij zijn hele gebit laten re-

noveren bij de kaakchirurg', legt 
Barbara van Boetzelaer uit. 

Confronterend
Voor kinderen is het soms moeilijk 
te begrijpen dat andere kinderen 
niets bezitten en uit een heel an-
dere familie komen. Van Boetze-
laer: 'Onze eigen dochter zat op Het 
Nieuwe Lyceum in Bilthoven, maar 
één van haar vriendinnen hoorde 
dat de moeder van een pleegkind 
geen jas had en het was hartstikke 
koud. Ze begreep niet dat ze geen 
winterjas kon kopen. Onze kinde-
ren hebben geleerd dat er ook in 
Nederland veel armoede is’. 

25 jaar pleegouderschap verdient een bloemetje met v.l.n.r. Anneke Horsman (Pleegzorg), Barbara van 
Boetzelaer, Otto van Boetzelaer en wethouder Madeleine Bakker van de gemeente De Bilt.

Pompoenfeest bij 
Tuinderij Eyckenstein

Op zaterdag 15 september van 10.00 tot 16.00 uur houden Tuinderij 
Eyckenstein en Agnes Kruiden open dag in het teken van de pompoen. 
Op het pompoenenveld liggen nu talloze oranje en groene bolletjes. 
Door de droge, warme zomer waren de pompoenen dit jaar al begin 
augustus ‘af-gerijpt’. Tuinderij Eyckenstein teelt ook dit jaar diverse 
soorten eetbare pompoenen. Tot en met zaterdag 27 oktober is Tuin-
derij Eyckenstein elke woensdagmiddag (van 13.00 tot 16.00 uur) en 
zaterdag (van 10.00 tot 16.00 uur) geopend op Dorpsweg 264-achter, 
Maartensdijk.

Omslag
In de loop der jaren kreeg de familie 
Van Boetzelaer diverse pleegkinde-
ren in huis. Van Boetzelaer: 'Som-
mige kinderen willen heel graag 
bij ons blijven wonen, maar dat 
gaat natuurlijk niet. Vaak kwamen 
zij voor langere tijd bij ons in huis 
tot duidelijk werd wat de volgende 
stap voor de kinderen kon zijn. Een 
half jaar bij ons in huis, tot het mo-
ment dat het in het eigen gezin weer 
op orde was en dan vertrokken zij 

weer. Meestal na zo'n drie maan-
den waren ze gewend en voelden 
zij zich meer thuis. De familie Van 
Boetzelaer functioneert nog steeds 
als pleeggezin. I
n de Week van de Pleegzorg wor-
den overal in Nederland activiteiten 
georganiseerd voor pleegouders, 
pleegkinderen en iedereen die in-
teresse heeft in pleegzorg. Voor 
meer informatie: www.weekvan-
depleegzorg.nl, vanaf 20 oktober 
aanstaande

Toen en nu (nog)….
Ten oosten van het dorp De Bilt liggen verscheidene landgoederen. Eén er van is het landgoed 

Houdringe. Het werd in de zeventiende eeuw gesticht door Jan Frederik Mamuchet, telg uit een 
rijk geworden koopmansgeslacht uit Amsterdam, dat aanvankelijk uit Zuid-Nederland stamde.

De familie Mamuchet was niet van 
adel, maar in de achttiende eeuw 
was men al zo ver op de maatschap-
pelijke ladder gestegen, dat men 

vond dat er toch iets aan gedaan 
moest worden. Jan Frederik Mamu-
chet noemde zich dan ook Heer van 
de Grunerie en Houdringe. 

Watertoren
Houdringe kwam in handen van 
de familie van Westrenen, die het 
oude huis sloopte en omstreeks 

Met een foto van weleer, de camera van nu en tekst van overal 
((dorps-)historici en eerdere publicaties) gaan we kriskras door de 
kernen van deze gemeente. [Henk van de Bunt]

Bijgebouwen creëren een soort plein voor Houdringe.
(foto Hist. Kring ‘dOudeSchool)

Eén van de oudste foto’s (1899) is deze, die schoolvriendin Ali helemaal vol schrijft over een ‘gezellige vacantie’ 
die zij met ‘Lieve Lien’ heeft meegemaakt. Op deze ansichtkaart wordt het kasteel Hoenderingen genoemd.
(foto Hist. Kring ‘dOudeSchool)

Wie bij Theater in ’t Groen wil acteren
moet daarvoor maar eens gaan auditeren
misschien met wat geluk
speel je een rol in een stuk
en kun je Bilts publiek amuseren

Guus Geebel Limerick
1780 het huidige huis liet bouwen. 
Wederom via vererving kwam het 
goed in handen van de familie van 
Boetzelaer. In 1894 betrok Baron 
van Boetzelaer met zijn vrouw 
het huis. Houdringe werd gemo-
derniseerd, waarbij op de noord-
westhoek een vierkante watertoren 
werd gebouwd. Mr. Arent Myndert 
Albert baron van Boetzelaer, die 
heer van Loenen en Wolferen was, 
bewoonde het huis Houdringe van 
1930 tot 1953 en vertrok toen naar 
zijn landgoed Loenen in de ge-
meente Valburg in de Overbetuwe. 
De baron verkocht het landgoed 
aan de Gront-Mij, dat op 1 oktober 
2015 overgenomen door advies- en 
ingenieursbureau Sweco is overge-
nomen. 

Sloop
Na de ingebruikneming door de 
Gront-Mij is er veel veranderd aan 

het huis Houdringe. Het oude huis 
bestond uit een vierkant hoofdge-
bouw. Aan de voorzijde waren ter 
weerszijden twee bijgebouwen ge-
bouwd, die door verbindingsmuur-
tjes met het hoofdgebouw waren 
verbonden en die gezamenlijk een 
voorplein omsloten. De Gront-Mij 
liet de in 1894 gebouwde waterto-
ren slopen, alsmede de bijgebou-
wen. In plaats van de oude werden 
in dezelfde trant nieuwe gebouwd, 
die het oude voorplein een zelfde 
gezicht gaven als voorheen. De bij-
gebouwen werden enkele jaren later 
met dezelfde lengte doorgetrokken 
naar het noorden, waardoor er ook 
aan de achterkant van het hoofdge-
bouw een soort plein ontstond, dat 
op dezelfde manier omsloten werd 
als het voorplein.  

(Ben Hendriks - Kastelenkenner en 
auteur)
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De wereldwijde partner in toegangsoplossingen. Met ca. 240 medewerkers 

verdeeld over 4 vestigingen in Nederland waaronder 1 in MAARTENSDIJK.

NIEUWSGIERIG?
Kijk op www.recordbv.nl en maak gebruik van het sollicitatieformulier.

Aanvragen voor afstudeeropdrachten, stageplaatsen
of open sollicitaties zijn altijd welkom.

PROJECT ASSISTENT /
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

WERKVOORBEREIDER / TEKENAAR

VERKOOP BINNENDIENST

VOOR ONZE VESTIGING
IN MAARTENSDIJK HEBBEN WE

DE VOLGENDE VACATURES

Voor de regio de Bilt zoeken wij enthousiaste collega’s! 
Zelfstandig reisadviseurs en oproepkrachten. Interesse? 
Check onze site www.travelxl.nl/brouwer en neem contact op 
met Ineke Brouwer T:030-2209050 

Word jij onze mobiele? 

Verstand van voeten
Podotherapie Maartensdijk viert dit jaar haar 5-jarig jubileum op de 

Tolakkerweg 217 in Maartensdijk. In die 5 jaar heeft eigenaresse Nienke 
Schwebke van heel wat mensen weer lekker laten lopen.

Nienke volgde de HBO opleiding Podotherapie bij de Fontys Hogeschool in 
Eindhoven en heeft deze in 1996 met succes afgerond. In 2013 heeft ze de post-
bachelor opleiding Sport-Podotherapie succesvol afgerond. . In haar eigen prak-
tijk doet ze er alles aan om mensen die voetklachten hebben of moeite hebben 
met bewegen weer op de been te krijgen. Veel van deze klachten komen voort 
uit het niet goed functioneren van de voet. Voorafgaand aan een behandeling 
vindt dan ook gedegen onderzoek plaats waarbij naast het in kaart brengen van 
standsafwijkingen en functiebelemmeringen ook analyse van het looppatroon 
plaatsvindt. Daarna wordt een behandelplan opgesteld en passende therapie aan-
geboden. 

Botjes
Een voet bestaat uit 26 botjes, 107 banden en 19 spieren. Om dat goed te laten 
functioneren is soms een beetje hulp nodig. Dat geldt voor mensen met speci-
fieke voetproblemen bij reuma of diabetes, maar zeker ook bij een opgelopen 
sportblessure of bijvoorbeeld lage rugklachten. Met de specialisatie sport-podo-
therapie hoopt Nienke sporters in de toekomst nog beter te kunnen helpen om 
optimale prestaties neer te zetten.

Podotherapie Maartensdijk is een van de deelnemers aan het kortingsbonnen-
boekje dat eind vorig jaar door de Vierklankbezorgers is uitgereikt. Met de kor-
tingsbon ontvangt u 10% korting op een paar podotherapeutische zolen en 20% 
korting op een paar schoenen De korting is nog het hele jaar geldig. Heeft u het 
kortingsbonnenboekje gemist? U kunt alsnog een exemplaar halen op o.a. het 
kantoor van De Vierklank. Kijk voor een volledig overzicht van de afhaaladres-
sen op www.vierklank.nl
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Voordat Sjoerd in de zaak neerstreek was hij in de Biltse horeca te vinden 

zowel in de bediening als in de keuken. Sjoerd ziet duidelijk raakvlakken 

met zijn huidige vak: ‘In de horeca verkoop je een product. Als dat goed is, 

zie je je gasten terug. Dat geldt nu ook. Wij bieden de hoogste kwaliteit en 

de beste service, dus zien we onze klanten terug. Na de horeca heb ik een 

opleiding gevolgd voor dit vak. Naast de technische aspecten leer je ook 

hoe je het beste kan adviseren en welke modellen het meest geschikt zijn 

voor welk type hoofd. Ik geniet van de veelzijdigheid en het contact met de 

klanten en als die tevreden zijn dan ben ik blij.’

TOEGANKELIJKHEID
Sjoerd’s vader Peter van Eijken was jarenlang voorzitter van de onderne-

mersvereniging. Vanuit die functie was hij nauw betrokken bij de renovatie 

van de Hessenweg. Er was toen vooral ook veel aandacht voor de toegan-

kelijkheid van het centrum. De brede stoepen zijn daar onder andere het 

gevolg van en Peter maakte de belofte om de entree van de winkel aan te 

passen zodra daar gelegenheid voor was. Toen 9 jaar geleden de winkel 

verbouwd werd kwam er een bredere toegangsdeur van Record Automa-

tische Deuren in die uitnodigend opengaat zodra je zaak nadert. In 2016 

kreeg de vestiging in Bunnik een nieuwe voorgevel en dankzij de positieve 

ervaring in De Bilt viel de keuze weer op deuren van Record. Sjoerd: ‘Ik 

weet echt zeker dat we nooit een storing aan de deuren hebben gehad. Er 

vindt jaarlijks een onderhoudsbeurt plaats en we hebben echt nooit proble-

men. Ze doen het gewoon altijd. Soms, bij harde wind, willen er wel eens 

blaadjes langs de sensor waaien en dan gaat de deur spontaan open. Wij 

zeggen dan wel eens gekscherend tegen elkaar “hé daar heb je Casper”, 

maar dat is toch echt de enige keer dat die deur iets doet wat niet hoort, 

hoewel? Hij detecteert en dat is wel goed.

BELEVING
Ondanks de internetaanbieders en de prijsvechters weet Van Eijken zich 

goed te handhaven in de markt. ‘We onderscheiden ons zeker door middel 

van kwaliteit en service’, legt Sjoerd uit. ‘We zijn makkelijk bereikbaar en 

zien ook veel nieuwe klanten uit Utrecht komen. Een nieuwe bril aanschaffen 

mag echt een beleving zijn. Een bril moet bij je passen maar ook goed op je 

hoofd zitten én je moet er goed mee kunnen zien. Met onze kennis kunnen 

we daar goed in adviseren. We hebben een prachtige collectie met merken 

als bijvoorbeeld Armani, Lindberg, Silhouette en La Font die uitsluitend bij 

de opticien verkrijgbaar zijn. We hebben al 50 jaar lang oog voor detail en 

dat hopen we nog lang zo te houden. Vanuit die filosofie werken we graag 

met Record samen, zij letten ook op details.

VAN EIJKEN OPTIEK 
LOST BELOFTE IN
BIJ VAN EIJKEN OPTIEK WORDT DIT JAAR HET 50-JARIG BESTAAN GEVIERD. 

BIJ DE OPTICIEN AAN DE HESSEWEG IN DE BILT ZWAAIT INMIDDELS DE DERDE 

GENERATIE DE SCEPTER. SJOERD VAN EIJKEN KREEG HET VAK MET DE PAPLEPEL 

INGEGOTEN EN DRAAIT SINDS 5 JAAR FULLTIME MEE. EEN AANTAL DAGEN 

PER WEEK IS HIJ OOK IN DE BUNNIKSE VESTIGING WERKZAAM.

Sjoerd en Petra van Eijken voor zaak aan de Hessenweg.

www.recordbv.nl

Inbetween Models 
schudt modewereld wakker
Terry Groenen, oprichter van Inbetween Models, kreeg eerder dit jaar al veel 

media-aandacht toen zij werd afgewezen in de eerste aflevering van Curvy 
Supermodel. Ze was te dun voor Curvy, maar te dik voor

de 'normale' modellenwereld. 

'Anno 2018 is de wereld klaar voor een nieuw 
model waar de gemiddelde Nederlandse 
vrouw zich in herkent', stelt Terry. Haar face-
bookpagina inbetweenmodels trok in korte 
tijd enorm veel bezoekers en leverde veel 
volgers op. Datzelfde gebeurde op instagram. 
Niet alleen modellen, maar ook opdrachtge-
vers weten Inbetween Models inmiddels te 
vinden. 

Casting
Vorige week vond er een castingdag plaats in 
Groenekan. Uit ruim 200 aanmeldingen werd 
een selectie gemaakt met potentiële modellen 
die zich voor een testshoot mochten melden. 
Naar aanleiding van die opnamen wordt een 
verdere selectie gemaakt. Terry, die bijgestaan 
wordt door styliste Natasja Wielings uit Bilt-
hoven, vertelt die selectie best lastig te vin-
den: 'We werken met modellen die voorheen 

altijd zijn afgewezen omdat ze niet de goede 
maten hebben of zich - om dezelfde - reden 
nooit hebben durven inschrijven bij een mo-
dellenbureau. Wij vinden het dan lastig om ie-
mand opnieuw te moeten teleurstellen. Naast 
een goede maat en lengte moet iemand ook 
fotogeniek zijn, in een commercieel plaatje 
kunnen passen en beschikken over een goede 
houding en uitstraling. Dát zie je pas op een 
castingdag en dat nemen we mee in onze be-
oordeling. Daarmee bouwen we een prachtig 
bestand op met modellen vanaf maat 36 die 
zich weten te onderscheiden in de markt en 
waarvan wij overtuigd zijn dat een opdracht-
gever geweldig mee zal kunnen werken. We 
krijgen dagelijks aanmeldingen binnen en be-
reiden alweer een volgende castingdag voor 
in oktober.

Maatje mager
Inmiddels is de markt wel aan het veranderen. 
Het kan geen toeval zijn dat tegelijk met de 
castingdag van Inbetween Models, op de ra-
dio een uitzending over de modellenwereld en 
haar graatmagere modellen te beluisteren was. 
De daarmee gepaard gaande ongezonde leef-
wijze werd gehekeld en die nieuwe inzichten 
sterken de dames van Inbetween Models in 
hun ideeën. Terry: 'Langzaam beginnen toon-
aangevende merken in te zien dat 'maatje ma-
ger' niet representatief is voor de hedendaagse 
vrouw én dat die hedendaagse vrouw ook niet 
voor de gek gehouden wil worden. Kortom, 
klaar met te dik of te dun. Inbetweens zijn de 
nieuwe maat!

Fotograaf Michel Zoeter maakt van de gelegenheid gebruik en zet Inbetween model 
Pomme Grifhorst ook nog even op de foto tijdens de castingdag.
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Scholenproject bij Open 
Monumenten Dag

door Henk van de Bunt

Ook dit jaar was er ter gelegenheid van Open Monumentendag De Bilt weer een scholenproject 
voor leerlingen van groep 7 en 8: een bijzondere manier om monumentenzorg en cultureel 

erfgoed bij jongeren onder de aandacht te brengen. In Westbroek kwamen woensdag
5 september de Bilthovense Julianaschool en basisschool De Nijepoort (Groenekan)

bij het kerkgebouw van de Hervormde Kerk op bezoek. 

Het scholenproject De Bilt bestaat 
al ruim 30 jaar en heeft als voor-
beeld gediend voor de ‘Klassen-
dag’ die nu in veel lokale comités 
wordt georganiseerd. Op woensdag 
5 en donderdag 6 september deden 
in totaal acht groepen van diverse 
scholen mee. Dit jaar werden er 
drie locaties beklommen en/of be-
zocht: NH Kerk Westbroek, Mu-
seum Vredegoed in Tienhoven en 
Fort Ruigenhoek in Groenekan. 

Westbroek
Woensdag 5 september werden al-
lereerst de leerlingen verwelkomd 
door Marjan Bosma (namens de 
commissie scholenproject OMD). 
Door de hevige regenval van die 
ochtend was het totale program-
ma die ochtend met een uur ‘ver-
traagd’; e.e.a. paste daardoor niet 
meer in de agenda van wethouder 
Madeleine Bakker. Haar vervanger 
wethouder Dolf Smolenaers ver-
ving haar soepel en wist direct de 
juiste toon bij de jeugd te vinden en 
enthousiasme over oude gebouwen 

(volgens insiders is dit Westbroekse 
godshuis (1467) het oudste nog be-
staande monument) over te bren-
gen. Daarna liepen de kinderen de 
kerk in, namen plaats in de banken 
en ondertussen speelde de West-
broekse organist Fia Lam op het 
orgel het Europese volkslied en een 
medley van Europese componisten. 
Het thema van OMD is dit jaar ‘In 
Europa’, de muziek was dus niet zo 
maar gekozen. 

Beeldbepalend
De kinderen kregen vervolgens van 
Corina Nagel een korte uitleg over 
het beeldbepalende monument dat 
het kerkgebouw is en de plaats die 
het monument (behorend bij het 
christelijke geloof) in onze samen-
leving en in heel Europa inneemt: 
‘Denk maar eens aan onze rechts-
spraak; deze is mede-gebaseerd op 
de 10 leefregels die in de Bijbel 
staan. Het gebod ‘Hebt uw naaste 
lief’ is heel lang geleden voor het 
christelijk deel van de bevolking 
aanleiding geweest tot het stichten 

van ziekenhuizen, zoals door Dia-
conessen (nonnen). Zo zijn er nog 
vele voorbeelden van invloeden 
door het christelijke geloof in Eu-
ropa’. 
Daarna werden de kinderen in twee 
groepen verdeeld. De ene groep 
mocht op ontdekkingstocht in de 
kerk. Daarbij gebruikten ze o.a. een 
verrekijker om de in de kerk aanwe-
zige kunst/objecten goed te kunnen 
bestuderen. Ze kregen een werk-

blad met vragen mee, die na afloop 
werden besproken en aanleiding 
waren de ‘ontdekkingen’ nader uit 
te wisselen, waardoor er nog meer 
over met name de geschiedenis van 
het kerkgebouw werd besproken.

Consistorie
De andere groep kinderen mocht 
onder leiding van Anneke Wes-
teneng in het koor (oostelijk afge-
scheiden deel van de kerk), in de 
consistorie (in protestantse kerken 
de ruimte waar de kerkenraad (de 
ouderlingen en diakenen) verga-

Leerlingen van de Julianaschool op bezoek in Westbroek.

Leerlingen van de Nijepoortschool maken kennis met een monument. 

dert en bijeenkomt) en buiten de 
kerk een speurtocht doen. Op deze 
manier ontdekten ze zelf allemaal 
feiten en stukken geschiedenis over 
het gebouw. De antwoorden op de 
vragen van de speurtocht waren in 
en om de kerk te ontdekken. En dat 

is wat geschiedenis is; kijken, kij-
ken en kijken, net zo lang tot je het 
ziet.
Tenslotte was er voor ieder kind 
koek en limonade beschikbaar ge-
steld door de commissie van OMD 
die het scholenproject organiseert.

Meer foto’s van pag. 1

Matthijs neemt een prijs voor de beste vlogs in ontvangst.

Een schitterend draaiende molen Geesina in Groenekan.

Willemien Bellaart met haar Ruige Reuzen van Ruigenhoek.

Gaudeamus was weer een grote trekpleister.



Servicedesk- en dossiermedewerker (her)registratie (32 of 36 uur per week) 
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een jonge organisatie die de wettelijk verplichte 
beroepsregistratie en tuchtrecht van jeugdprofessionals uitvoert en daarmee bijdraagt
aan de kwaliteit van de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming in Nederland.
Het doel van de organisatie is het bevorderen van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening in het jeugddomein. 

Wat gaat u doen
Als servicedesk- en dossiermedewerker (her)registratie beantwoordt u vragen per telefoon 
en e-mail, en beoordeelt u de aangeleverde documenten in het CRM-systeem.

Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers met hbo werk- en denkniveau
die de Nederlandse taal uitstekend beheersen en administratieve werkervaring hebben. 

Heeft u interesse en denkt u te passen in het profiel?
Stuur dan uw motivatiebrief en c.v. naar personeelszaken@skjeugd.nl 

Meer informatie over de organisatie en de vacature kunt u vinden op:
www.skjeugd.nl
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Expositie ArtTraverse
Tijdens de eerste ArtTraverse-expositie van het nieuwe seizoen 
in het gemeentehuis wordt werk getoond van Mieke de Waal. 

Deze eerste tentoonstelling van het seizoen is een kleurrijke expositie met 
tekeningen, schilderijen, soft sculptures en stalen beelden. Bezoekers van het 
Gezondheidscentrum De Bilt kennen wellicht haar Anatomische Jas, een werk 
in opdracht van voormalig huisarts Raf Hirsch. Er is muzikale omlijsting door 
zangeres Mieke Kuyper. De opening van de expositie is op zondag 23 sep-
tember om 15.00 uur in het gemeentehuis te Bilthoven en de expositie is te 
bezoeken tot en met dinsdag 13 november. 

Antropologe
Mieke de Waal is opgeleid als cultureel antropologe en kunstenaar. Haar fas-
cinatie voor de wereld om ons heen is goed te zien in haar kunstwerken die 
zowel twee- als driedimensionaal zijn. In 2002 startte zij haar Kimono-atelier 
waar zij zich specialiseerde in ‘soft sculptures’, dat wil zeggen het ontwerp en 
de uitvoering van kleine maar ook hele grote Kimono’s die zij voorziet van 
collages en beschilderingen. In haar schilderijen zien we naast de belangstel-
ling voor andere mensen en continenten ook natuurimpressies. ArtTraverse 
toont verder het nieuwste werk, dat nog niet eerder buiten het atelier te zien 
was. In 2017 en 2018 reisde Mieke de Waal door Oeganda, Namibië en Bots-
wana. Ze deed er inspiratie op en kwam met tassen vol materiaal terug. Ze 
verwerkt nu verschillende Afrikaanse doeken - soms nog aangevuld met an-
dere materialen - tot een basis waarop ze schilderend de sfeer van die reizen 
verbeeldt. Vele tientallen werken van Mieke de Waal vonden reeds een thuis: 
variërend van huiskamers en tuinen van particulieren tot trappenhuizen en 
entrees van grote organisaties zoals het AMC Amsterdam en de Gezondheids-
raad in Den Haag. [HvdB]

Mieke de Waal in haar atelier. (foto Ronald de Graaf)
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Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl

Op ’t bankje
Als ik bij het bankje kom zie ik daar een wat ou-
dere man onderuitgezakt met zijn hoofd omlaag 
op het bankje zitten. Je schrikt dan wel even, maar 
ik zie al gauw dat hij ademt en in slaap gevallen is. 
Het zou natuurlijk kunnen zijn dat hij zijn roes uit-
slaapt, maar dat lijkt om tien uur ‘s morgens niet 
waarschijnlijk. Ik besluit er toch maar bij te gaan 
zitten want daarvoor was ik deze kant opgekomen. 
Als ik eenmaal rustig zit hoor ik een licht gesnurk. 
Al met al is het een vredig en ook wel grappig ta-
fereel. Ik pak mijn iPhone om wat nieuwsberich-
ten te lezen. Even kom ik in de verleiding op de 
opname-app te gebruiken om hem zijn gesnurk te 
laten horen als hij wakker wordt, maar dat doe ik 
maar niet, want dat is toch inbreuk op zijn privacy. 
Ik houd de man wel in de gaten. Soms klinkt het 
gesnurk even wat harder, maar dan gaat het weer 
gauw over in een rustig gesnurk, dan is hij is vast 
bezig een wat dunner boompje om te zagen, denk 
ik met een glimlach. Ik moet denken aan de tijd 
dat ik wel eens bij mijn oma en opa logeerde. Die 
gingen altijd al vroeg naar bed en ik keek dan nog 
wat naar de televisie. Het duurde dan altijd maar 
even voor je die twee tegen elkaar hoorde opsnur-
ken. Dat klonk zo hard dat je het in de woonkamer 
goed kon horen. Het gesnurk van de man naast me 
stoort me eigenlijk helemaal niet. Het heeft wel 
wat in deze verder stille omgeving. Het is ook nog 
eens mooi zonnig weer. Opeens klinkt er een korte 
harde snurk. Ik schrik ervan en zie dat de man er 
zelf ook wakker van geworden is. Hij is verschrikt 
overeind gaan zitten en kijkt verwilderd om zich 
heen. Als hij mij ziet zitten dringt het tot hem door 
dat hij in slaap gevallen was. ‘Neem me niet kwa-
lijk’, zegt hij verontschuldigend. ‘Ik zat zo heer-
lijk in het zonnetje en ben lekker weggedoezeld.’ 
Hij is inmiddels weer helemaal op deze wereld 
en kan om de situatie lachen. ‘Ik had een gezel-
lige droom’, zegt hij. ‘Ik droomde dat ik met 
mijn vrouw in Frankrijk met 
vakantie was. Daar gingen we 
toen we de caravan nog had-
den meestal naar toe. We waren 
in mijn droom na een lange rit op een 
kleine rustige camping aangekomen 

en ik was een beetje moe. Mijn vrouw was gaan 
koken en ik zat buiten in een luie stoel lekker 
uit te rusten. Ik droomde dat ik heerlijk in slaap 
viel. Eigenlijk wel gek dat je droomt dat je slaapt. 
Meestal vergeet ik wat ik gedroomd heb maar 
soms herinner ik me het nog precies. Vaak zijn het 
situaties die helemaal niet bij mij passen. Een tijd-
je geleden droomde ik dat ik in een oerwoud was 
en dat er een leeuw op me afkwam. Toen schijn 
ik met een schreeuw wakker geworden te zijn. 
Ik heb nog nooit een leeuw in het wild gezien en 
naar een oerwoud ben ik ook nooit geweest, maar 
in een droom gebeurt het zomaar.’ Hij vertelt dat 
hij eigenlijk onderweg was om een boodschap te 
doen, maar het bankje zag er zo verleidelijk uit dat 
hij toch maar even was gaan zitten. ‘Ik zal mijn 
vrouw maar niet vertellen dat ik hier in slaap ge-
vallen ben want dan krijg ik vast het verwijt dat ik 
veel te laat naar bed ga. Ik ben nou eenmaal een 
avondmens.’ Hij stapt uitgerust en monter op om 
zijn boodschap te gaan doen.

Maerten
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Workshop robot 
maken 

Zelf een robotje bouwen? Dat kan op zaterdag 22 september in 
Bibliotheek Bilthoven bij de workshop Bibberbotjes. Van een 

batterij, motortje, kroonsteen en nog veel meer losse materialen 
kunnen kinderen van 6 t/m 10 jaar hun eigen, bewegende robotje 

maken. Natuurlijk mag het robotje ook mee naar huis.

De workshop Bibberbotjes is een van de workshops in de serie Ro-
bokids, die de Bibliotheek Idea organiseert om kinderen te laten ken-
nismaken met robots en programmeren. De workshop is voor kinderen 
van 6 t/m 10 jaar, onder begeleiding van (groot-)ouder/verzorger in 
Bibliotheek Bilthoven (Planetenplein 2) op zaterdag 22 september van 
10.30 tot 11.30 uur. Inschrijven kan in de bibliotheek of via
www.ideacultuur.nl/bibliotheek

Uitslag Wedvlucht 
Zes leden van Postduivenvereniging De Bilt gaven dit weekeinde geza-
menlijk 81 van hun vogels mee voor een wedstrijdvlucht vanuit Nierg-
nies (Fr.) met een gemiddelde afstand van ruim 250 km. De vogels van 
Ron Miltenburg werden 1, 7 en 10, die van M.J.J. van Zelst 2, 3, 4, 6 en 
9, en die van Peter van Bunnik 5 en 8. 

SVM wint 2e bekerwedstrijd wel 
Zaterdag 1 september was voor het Maartensdijkse SVM de bekerwedstrijdenreeks begonnen 

met een uitwedstrijd tegen het Hilversumse Altius, dat uitkomt in de derde klas van de 
zaterdagcompetitie. Op het Hilversumse kunstgras (de ‘echte’ grasvelden mochten

toen nog niet worden bespeeld) verloren de Maartensdijkers nipt met 2-1.

Thuis op het vernieuwde ‘eigen’ 
kunstgras traden de geel-blauwen 
afgelopen zaterdag aan tegen de 
Hilversumse combi-vereniging 
BZC '13 (ontstaan op 1 juli 2013 
uit een fusie tussen HFC Bloemen-
kwartier en HVV de Zebra's), dat 
evenals de Maartensdijkers uit-
komt in de 4de klas.

Slap
SVM begon deze bekerwedstrijd 

veel te slap. Combinaties lukten 
onvoldoende, tegenstander BZC 
speelde veel directer en was af 
en toe gevaarlijker. Keeper Justin 
Brink voorkwam de eerste 30 mi-
nuten, dat de gasten op voorsprong 
kwamen. SVM deelde af en toe 
een speldenprikje uit, maar verder 
dan dat kwam het vooralsnog niet. 
Met een 0-1 achterstand voor de 
rust werden de kleedkamers opge-
zocht. 

Herboren
In de tweede helft speelde een her-
boren SVM de bezoekers van de 
mat. Door enkele omzettingen in 
het team en met twee verse krach-
ten nam SVM het initiatief. Al na 
een kleine 10 minuten viel uit een 
snelle aanval de gelijkmaker en 
weer enkele minuten later kwam 
SVM op de 2-1.De geelblauwe 
Maartensdijkse equipe werd steeds 
gevaarlijker en bouwde de voor-

Nova wint eerste 
competitiewedstrijd 

Na een mooie selectieperiode met spannende oefenwedstrijden en zware trainingen was het 
aan de acht spelers uit het eerste van Nova om het seizoen af te trappen. Lotte en Eline, vorig 
jaar nog spelend in de A1, hebben zich in het eerste weten te knokken. Nieuw is ook Fernand 
die vorig jaar nog bij Dalto speelde. Hij liet deze wedstrijd zien een vaste waarde te kunnen 

zijn voor de ploeg uit Bilthoven. 

De acht spelers van Nova speel-
den tegen een nog onbekende te-
genstander, Refleks uit Rijswijk. 
Op het veld stond een straf windje, 
maar verder waren de omstandig-
heden perfect. In de kleedkamer 
werden alle afspraken nogmaals 
benadrukt en de spelersgroep had 
vertrouwen in een mooi resultaat. 
Bijna direct na het startsein, was 
het Fernand die met een mooi 
afstandsschot de ploeg uit Bilt-
hoven op een voorsprong zette. 
Nova kon dit echter niet doorzet-
ten. Het eerste verdedigingsvak 
van Nova wist in de eerste fase de 
korf lastig te vinden. Er werd ge-
schoten op de verkeerde momen-
ten waardoor er veel balverlies 
werd geleden. Nova kon nog in de 
wedstrijd blijven door het andere 
vak, dat een hoog afrondingsper-
centage haalde. Het stroef lopen-
de vak kreeg een nieuw impuls 

toen er meer over de dames werd 
aangevallen. Lotte wist snel ach-
ter elkaar twee afstandsschoten te 
scoren en daarmee Nova op een 
voorsprong te zetten. Net voor 
rust wist Refleks hun achterstand 
weg te werken door een schot en 
een doorloopbal te scoren. De 
teams gingen met een 9-9 tussen-
stand de rust in.

Verandering
Nova presteerde niet optimaal 
waardoor Refleks nog in de wed-
strijd zat. Hier kwam in de twee-
de helft nog geen verandering 
in. Refleks bleef mee scoren en 
daardoor kon Nova zich niet los-
werken van de tegenstander uit 
Rijswijk. In de loop van de twee-
de helft begon het tij te keren 
voor Nova. Nadat Refleks nog 
één keer gelijk kwam tot 13-13, 
was het Coen die kort achter el-

kaar twee schoten wist te scoren. 
Daarmee was het verzet van Re-
fleks gebroken en kon Nova de 
wedstrijd rustig uitspelen. Met 
twee punten voorsprong werd 
de wedstrijd in het slot gegooid 
door goede keuzes te maken. Zo-
wel Nova als Refleks wist in de 
eindfase nog een keer te scoren, 
waardoor de wedstrijd werd af-
gefloten met een 15-17 eindstand 
in het voordeel van Nova.

Tijdens de eerste competitiewed-
strijd was Nova nog niet helemaal 
scherp, maar het was genoeg om 
de punten binnen te slepen. Vol-
gende week komt Synergo op be-
zoek in Bilthoven. Nova heeft de 
smaak te pakken en zal er alles 
aan doen om ook aanstaande za-
terdag te winnen! Aanvang 15.30 
uur.

(Job Paauw)

Bakkerij Bos verlengt 
sponsorcontract

Zaterdag kreeg Bert Bos een bos bloemen overhandigd namens Rick de 
Heer vanwege het feit dat Bakker Bos het sponsorcontract bij TZ weer 
verlengd heeft. Ook heeft hij vorige week nog voor heerlijke hambur-
gerbroodjes gezorgd. Het logo van Bert (Bakker Bos) siert het nieuwe 
shirt van de A1.  

Badminton in de boot

Zondag 2 september maakte SV Irene afdeling badminton een boottocht door Amersfoort en een gegidste 
wandeling door de stad. Er is nog plaats bij de afdeling badminton (senioren van 50 tot 80 jaar). Op donderdag 
kunt u vrijblijvend een aantal keren meespelen van 9.00 tot 11.00 uur. Voor nadere informatie is Carolien 
Agterberg bereikbaar via email: cagterberg@hetnet.nl. (Henk E. Wallach)

sprong uit naar 3-1. De eindstand 
had nog veel hoger kunnen wan-
neer alle overige kansen waren be-
nut. Vlak voor het eindsignaal van 
arbiter Glenn Janson werd het nog 

3-2. Aanstaande zaterdag besluit 
het Maartensdijkse voetbalgilde 
de bekercompetitiereeks met een 
thuiswedstrijd om 14.30 uur tegen 
regiogenoot DOSC (Den Dolder).

SVM in de aanval tijdens de tweede helft. (foto Jade Harte)



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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland. 
Tel. 06- 50897262

Jopie’s wonen bij Adullam Nazomermarkt
Ook Jopie's Wonen staat met een kraam op de Adullam 
Nazomermarkt as zaterdag 15 sept. De winkel is dan op 
zaterdag gesloten, en alleen op vrijdagmiddag open. Komen 
jullie ook?

Elke maand start er een puppycursus 
bij www.hondenschooljansen.nl kijken, spelen, leren!
Bel 0642501025 of stuur een mailtje

Nails Boutique Daphne Maartensdijk
Bel naar 06-11138513 of kijk op facebook
@nailsboutiquedaphne

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen 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

Jezus zegt: Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem 
gelooft, Eeuwig Leven zal hebben! Evangelische Gemeente, 
zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Op zoek naar optimale verzorging en ontspanning?
Dan bent u bij Skin Care bij Marjolein in Groenekan aan 
het juiste adres. Persoonlijke aandacht staat bij mij centraal. 
Skin care bij Marjolein heeft een breed aanbod aan professi-
onelebehandelingen. Van gezichtsbehandelingen tot peelings 
en van lash volume lifting tot pedicure behandelingen. Voor 
meer informatie kunt u een kijkje nemen op: www.skincare-
bijmarjolein.nl of contact opnemen via: 06-13836682

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

Samen eten, samen vieren, samen geloven
Zondag 16 september is er een bijeenkomst in Maartensdijk 
om elkaar te ontmoeten, samen te eten en met elkaar God ont-
moeten. Start 13.00 uur met een inlooplunch, aansluitend wil-
len we aan de hand van de Bijbel met en van elkaar leren over 
Jezus. Rond 14.30 sluiten we af. Nieuwsgierig geworden? 
Kom langs. Dierenriem 10 (scoutinggebouw). Meer informa-
tie? Bel fam. Boere (0346-215311). We zien uit naar je komst!

Nootjes
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Te koop aangeboden
Horloge batterijen en 
HORLOGEBANDJES bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672

Twee pers. BED ombouw 2 
mx 1.80, met 2x 1 p. mooie 
verstelbare lattenbodem 
maat 90x2.00m €60,-. Tel. 
0623455040

Een boek over oldtimer ency-
clopedie personen auto’s 
1945-1975 €7,50 Tel. 0346-
243758

Nog nieuw in de verpakking 
voor gedrukt bloemen tafel-
kleed. Er zit geen borduur 
zijde bij. Afm 150x170cm 
€7,50 Tel. 0346-243758

Boek over oldtimers ency-
clopedie. Sport en personen 
auto’s 1886 tot 1940 €7,50 
Tel. 0346-243758

Nieuw 100% wollen 
vest, Roosenstein-Wolke. 
Kleur d.blauw. €50,-. Tel. 
06-19691119

Een klassieke, bijna 2 hoge 
staande vloerlamp met een 
leesspot en een sfeervolle 
uplighter. Kleur: brons. 
Kleine beschadiging. €15,-. 
Tel. 0346-211678

Philips stereo-set, jaren 
80.bruine uitvoering. i.g.st. 
cd-speler, dubbele cassette-
deck etc. Met twee boxen. 
€25,-. Tel. 06-42448590

Heren winterjas, type parka. 
Merk Fred Perry, maat M. 
Cognackleur met geruite fla-
nellen voering. Nauwelijks 
gedragen. €40,- Tel. 
06-42448590

2 stuks TZ-korfbalrokjes €10,-
maat S (34) Tel. 06-41915098

Hummel trainingspak mt 164 
Eur €30,-. kleur: zwart/oran-
je/wit en TweemaalZes shirt 
mt S, met logo van TZ erop 
€15,-. kleur: zwart/oranje/wit. 
Tel. 06-41915098

Vloerkleed als nieuw 
2.90x2.00 licht terra €25,-. 
Tel. 030-2203659

Deurkleed 110x65 €5,-. Tel. 
030-2203659

Schemerlampje, hoogte 16 
cm. lichte kleur. €1,-. Tel. 
06-14040516

Bruin aardewerk(oven)panne-
tje met deksel. Diameter: 12,5 
cm. Hoogte: 6 cm. €1,-. 
Tel. 06-14040516

6 theeglazen. 3 bol/wit en 3 
met opdruk. Samen €3,-. Tel. 
06-14040516

Te koop gevraagd
Heeft u oud GEREEDSCHAP 
over voor de Stichting 
Gered Gereedschap? Bel 
0610658132 Identificatie aan-
wezig. G.G. Den Dolder

Fietsen/ brommers
Jongensfiets 16 inch (4-5 jr.) 
€35,-. Tel. 035-6241475

Kleuterfiets 4-6 jaar, 16 inch, 
in prima staat. €10,-. Tel. 
06-17787479

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

SCHOONMAAKMEDE-
WERK(ST)ER gezocht. 
Ter versterking van ons 
team zoeken wij per direct 
een medewerk(st)er voor 3-5 
avonden in de week (vanaf 
18.00 uur tot ca. 20.30 uur) 
voor een bedrijfspand in 
Bilthoven. Meer info of direct 
reageren: info@my-cleaning-
service.nl

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 
www.hoeree-tuinen.nl

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis. Tel. 06-34892915

Vitale en integere 65-plus-
ser biedt zich aan voor parti-
culieren als CHAUFFEUR/
begeleider. Voor informatie 
tel. 0653196687

Diversen
PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

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

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

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

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

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

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

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

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

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

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

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Taizé-viering in Centrumkerk

De Taizévieringen, die voorheen maandelijks 
plaatsvonden in de inmiddels gesloten Immanuel-
kerk in De Bilt, worden vanaf zondag 30 septem-
ber gehouden in de Centrumkerk (Julianalaan) te 
Bilthoven. Om 19.30 uur staat de eerste van deze 
maandelijkse reeks op de kalender. Het zijn vie-
ringen in de sfeer van het Franse klooster in Taizé 
waar elk jaar veel jongeren naartoe gaan. Er wordt 
gezongen in verschillende talen en er is gelegen-
heid om stil te zijn. 

Proeverij in Dijckstate

In het Servicecentrum Maartensdijk wordt 4 dagen 
per week 's avonds samen gegeten. Voor de gasten 
en de vrijwilligers zijn het gezellige bijeenkom-
sten. Iedere dag is er weer een andere hoofdmaal-
tijd en een nagerecht. Op donderdag 27 september 
is er een proeverij in de ontmoetingsruimte van het 
servicecentrum Maartensdijk (Maertensplein 96) 
om ook anderen hiermee kennis te laten maken. 
Tijdens de proeverij kan men kennismaken met de 
vrijwilligers, andere gasten en belangstellenden 
van 16.00 tot 18.00 uur. Deelname is geheel gratis; 
aanmelden (noodzakelijk) kan tot 20 september 
via mail: servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl of tel. 0346 214161. 

Expositie

Zondag 23 september om 15.00 uur 
wordt de expositie van Mieke de 
Waal in de traverse van het gemeen-
tehuis van De Bilt geopend door 
Raf Hirsch, voormalig huisarts in 
De Bilt, met een toelichting op haar 
werk. Deze eerste tentoonstelling 
van het seizoen is een kleurrijke 
expositie met tekeningen, schilderij-
en, soft sculptures en stalen beelden. 
Bezoekers van het Gezondheids-
centrum De Bilt kennen wellicht 
haar Anatomische Jas, een werk in 
opdracht van voormalig huisarts Raf 
Hirsch.

Maatje zijn geeft energie

Het Maatjesproject van Mens De 
Bilt is op zoek naar enthousiaste vrij-
willigers die zich graag inzetten voor 
hun medemens. Met een uurtje in de 
week kunt u een belangrijke bijdrage 
leveren als maatje voor iemand. Een 
praatje, een kop koffie, een luiste-
rend oor of een wandeling. Contact 
en gezelschap waar iemand behoefte 
aan heeft en die ook u voldoening 
geven. Zaken die voor velen heel 
normaal zijn, maar die het leven van 
de ander weer een stuk plezieriger 
maken. Info hierover via Misja: 06 
47589223, Astrid: 06 47693237of 
e-mail mensmetelkaar@mensdebilt.
nl 

Training scootmobiel

De afdeling De Bilt van Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) en de 
gemeente De Bilt organiseren een 
cursus voor de rijvaardigheid en 
het gebruik van scootmobielen op 
woensdag 26 september. De training 
vindt plaats in het H.F. Witte Cen-
trum en omgeving en duurt van 13.00 
uur tot 16.15 uur en is zowel voor 
beginnende als al ervaren scootmo-
bielgebruikers. Men ervaart wat er 
wel en niet kan met een scootmobiel, 
leert over veranderende verkeersre-
gels en in welke situatie men wat kan 
doen. Aanmelden vóór 17 september 
bij VVN Afd. De Bilt, mevr. E. 
Doornenbal, tel. 0346 212687; vvn.
debilt@kpnmail.nl

Activiteiten voor mantelzorgers

Op vrijdagmiddag 21 september 
(Wereld Alzheimer Dag) wordt er, 
samen met andere organisaties, een 
middag over dementie in Het Licht-
ruim gehouden. Donderdag 27 sep-
tember is er een workshop ‘Veer-
kracht en Vitaliteit’: een actieve 
workshop gericht op vitaliteit, balans 
en meer energie.

Info over een activiteit of een folder 
aanvragen? Mail naar:
mantelzorg@mensdebilt.nl of bel 
030 7271556. 
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Voltigeteam Roy Rogers
naar Wereldruiterspelen

door Walter Eijndhoven

Eindelijk is het hen dan gelukt. Na drie jaar hard trainen op het paard, mag het voltigeteam 
Roy Rogers uit Bilthoven ons land vertegenwoordigen tijdens de Wereldruiterspelen in 

Amerika. Deelname werd hen niet in de schoot geworpen. Het was hard werken,
iedere vrijdagavond trainen en wedstrijden rijden tijdens EK en WK.

Voltige is één van de zeven disci-
plines binnen de paardensport. Bij 
voltigeren worden gymnastische 
oefeningen op de rug van een ga-
lopperend paard gedaan. Deze tak 
van sport draait dan ook om ont-
spanning, souplesse, evenwicht, 
kracht, ritme en de harmonie met 
een paard.

Zevende plaats
Manege The Paddock in Biltho-
ven is de thuishaven van Voltige 
Vereniging Roy Rogers, onder lei-
ding van manegehoudster Cynthia 
Danvers. 'Onze vereniging bestaat 
al meer dan dertig jaar, maar met 
mijn huidige team train ik pas 
sinds 2015', vertelt Danvers. 'Drie 
jaar geleden kwamen wij voor de 
eerste keer uit in Aken voor de 

Europese Kampioenschappen in 
voltige. Carola en Esther Sneekes, 
twee van onze voltigeurs binnen 
Roy Rogers, deden toen ook mee. 
Niet alleen als solistes en in team-
verband, maar zij reden ook de 
"pas de deux". Uiteindelijk behaal-
den zij een elfde en een dertiende 
plaats. Als team eindigden wij 
uiteindelijk op de zevende plaats'. 
De voltigeurs merkten dat zij als 
team goed presteerden en zetten 
hun zinnen op het WK in 2016. 
Door onder andere op een vierde 
plaats te eindigen in Moorsele, 
kreeg het team van Roy Rogers 
een startbewijs voor het WK in Le 
Mans (Frankrijk). Ook bij de wed-
strijden in Frankrijk verliep alles 
soepel. Het team van manege The 
Paddock was weer een stap dichter 

bij deelname aan de Wereldruiter-
spelen in Tryon. Na afloop van het 
NK Dressuur in Ermelo werden de 
teams bekendgemaakt die voor hun 
land mogen strijden. 'Wij waren 
hartstikke blij toen wij hoorden dat 
wij mogen uitkomen voor Neder-
land', vertelt Danvers. 'Samen met 
Carola (uit Callantsoog) en Esther 
Sneekers ('t Zand), Roxanne Ruig-
rok (Hillegom), Sofie van der Laan 
(Den Dolder), Dianne ter Meulen 
(Bilthoven) en Renske van Schaijk 
(Boekel) mogen wij de eer van Ne-
derland verdedigen'. 

Droom
De Wereldruiterspelen zijn van 
dinsdag 11 september tot zondag 
23 september in Tryon (Amerika). 
Danvers: 'Zondag 9 september zet-

TZ heeft tijd nodig
Na een voorbereiding van 4 weken ging het zaterdag tegen Fiks dan eindelijk echt om de 

punten. Fiks is naast het feit, dat het een promovendus is een voor TZ onbekende tegenstander.

Bij TZ waren er na het stoppen van 
Bart en Joep uiteraard een aantal 
nieuwe gezichten, waaronder het 
debuut van Anouk van Brenk. Het 
betekent aanpassing van de spelac-
centen; iets dat ongetwijfeld tijd 
nodig heeft. Iedereen moet daar aan 
wennen en dat geldt ook voor de 
trainingsaanpak. 

In de 1e helft speelde Fiks een 
uitstekende partij, TZ kon verde-
digend niet genoeg druk geven en 
aanvallend lag het rendement veel 
te laag. Dat resulteerde in een 
6-12 ruststand . Na rust een ander 
beeld; TZ kon uit een ander vaatje 
tappen, kreeg het jammer genoeg 
niet voor elkaar om op 2 punten 

te komen, maar het vertoonde spel 
geeft houvast en vertrouwen voor 
het verdere vervolg. 

Daar moet de ploeg zichzelf de 
tijd voor geven. Fiks keerde huis-
waarts met een winstpartij (18 
- 23). A.s. zaterdag vervolgt TZ 
haar missie tegen Sporting Delta. 

Personal Touch Travel 
verlengt sponsorcontract

Zaterdag kwam Hellen Brinkhuis naar de TZ velden. Eerder dit jaar 
heeft zij haar sponsorcontract verlengd. Nu hing haar mooie nieuwe 
reclamebord langs het veld, dus kreeg ze door Joep Gerritsen een bloe-
metje overhandigd.

Irene begint met 
seizoen in bekerronde

Met de eerste ronde van de nationale beker start zaterdag 15 sep-
tember het seizoen voor de kersverse 2e divisionist Irene dames 1. 
In deze beker-vierkamp zal direct duidelijk worden hoe het jonge 
Bilthovense team er voor staat. 

Vanaf 13.30 uur speelt Irene in de Kees Boekehal achtereenvolgens te-
gen het Haarlemse Spaarnsestad, het Amsterdamse Armixtos en de 1e 
divisionist VV Zaanstad: ‘We zijn net gepromoveerd en hebben ook 
nogal wat wijzigingen gehad’, laat Irene Coach Erna Everaert weten. 
‘Dit is een mooie start van het seizoen tegen drie sterke tegenstanders, 
we weten dan direct hoe we er voor staan’.              (Michiel Everaert)

DOS start competitie 
met ruime overwinning

DOS Westbroek trof de eerste competitie wedstrijd direct een pittige tegenstander. NIC uit 
Groningen was net als DOS vorig seizoen gedegradeerd uit de Hoofdklasse. Beide ploegen 

wilden uiteraard een goede start maken van de nieuwe competitie.

DOS speelt dit seizoen met grotendeels het-
zelfde team als vorig jaar. Amber de Jong is 
uit de eigen jeugd doorgestroomd en neemt 
de plaats in van de vertrokken Anouk van 
Brenk. Zaterdag in de eerste thuiswedstrijd 
speelde DOS met veel inzet en energie. Voor 
rust resulteerde dit ook veel kansen en 13 
doelpunten. Verdedigend waren er af en toe 
nog wel slordigheden, die de slimme Gro-
ningers goed benutten. Zo werd een 13-10 
voorsprong in de laatste minuten voor rust 
onnodig weggegeven. Beide teams zochten 
met een gelijke stand de kleedkamers op.

Na de pauze was de thuisploeg verdedigend 
veel meer bij de les. NIC kwam moeilijk on-
der de druk van DOS vandaan. Op die mo-
menten dat DOS even verslapte profiteerde 
NIC wel, al was dat nu vooral aan het einde 
van de wedstrijd. Na 15-15 liepen de West-
broekers uit via 18-15 naar een 23-16 tussen-
stand en was de wedstrijd gespeeld. Met de 
25-19 overwinning boekte het team van An-
dreas van Grootheest een goede seizoenstart. 
Volgende week speelt DOS een uitwedstrijd 
in Oostwold nabij Groningen. Tegenstander 
OWK won net als DOS de eerste wedstrijd. 
De wedstrijd begint om 19.00 uur.

Met een 25-19-overwinning kwam 
Westbroek boven Groningen.

ten wij ons paard op het vliegtuig. 
In Amerika staat hij dan twee da-
gen in quarantaine. Woensdag 12 
september vertrekt ons team ook 
naar Tryon. En dan gaat de strijd 
beginnen. Wij streven naar een 

vijfde of zesde plaats. De Duitse, 
Oostenrijkse en Zwitserse teams 
zijn veel sterker, dus wij blijven 
wel reëel. wij hebben hier heel lang 
voor getraind, maar een droom is 
voor ons uitgekomen'. 

Voltige Vereniging Roy Rogers in actie tijdesn het EK in Aken.

Luke van Kouterik in actie 
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Bloemenzee
Wie over het Prinsenlaantje (in Maartensdijk) loopt, ziet tussen de 
struiken door dit maisveld, omzoomd met schitterende weidebloemen. 
De boer die besloot om een stuk van zijn land non-productief te laten 
om er deze bloemenzee te zaaien, verdient wat Conny Coppen betreft 
een lintje.

Een lust voor het oog van de vele passanten, grote meerwaarde voor de 
natuur en paradijs voor de bijen.

Wormvormige structuren 
op Brandenburg

door Henk van de Bunt

Bij het voorbereiden van een artikelen over beelden in De Bilt voor de Biltse Grift (tijdschrift 
van de Historische Vereniging d'Oude School), troffen de auteurs op begraafplaats 

Brandenburg in Bilthoven een tiental structuren aan, die niet thuisgebracht konden worden. 

Op 10 betonnen sokkeltjes staan 
verschillende wormachtige con-
structies, verspreid op een gras-
landje aan het eind van het hoofd-
pad. Wim Krommenhoek schreef 
al meer arikelen over (kunst op) 
begraafplaatsen. 

Hij vertelt: ‘Navraag naar de ma-
ker, de betekenis en de bedoeling 
ervan op een begraafplaats leverde 
geen resultaat op. Sterker nog, nie-
mand wist van het bestaan ervan 
af en zelfs de beheerder van de be-
graafplaats en collega’s op het ge-
meentehuis konden geen uitsluitsel 
geven. Ook bij kunstkring BeeKk 
was er niemand die zelfs maar een 
idee had wie de maker van deze 
unieke structuren zou kunnen zijn’. 

Daarom deze oproep aan de lezers: 
‘Wanneer iemand iets weet wie de 
maker is, wat het voorstelt en met 
welke bedoeling ze daar geplaatst 
zijn, stuur ons dan s.v.p. een be-
richt. Dit kan via het emailadres: 
w.krommenhoek@hetnet.nl. 
Wij hopen van u te horen’?

Appeltje voor de dorst
Het seizoen van overvloed is weer aangebroken. De nazomer. De natuur bulkt van de opbrengst.

Maar klopt dit vaststaand feit wel? Het is niemand ontgaan, het was droog deze zomer, heel droog.
En heet. Dus hebben we en masse water gegeven op de landgoederen en buitenplaatsen. 

Alle jonge aanplant, oude monumentale bomen en rododendrons kregen minimaal één keer
per een fikse plons water. En hoewel het nu nog steeds te droog is lijkt een

groot deel de ‘horror’ zomer te hebben overleefd.

Maar hoe zit het met die nazo-
merse opbrengst? Het hete weer 
zorgde ervoor dat de eiken en beu-
ken massaal hun eikels en beukels 
al lieten vallen. De meeste niet of 
slechts deels geschikt als voedsel 
voor bijvoorbeeld wilde zwijnen 
en eekhoorns. Zij zullen een zware 
winter tegemoet gaan. Toch zijn er 
ook lichtpuntjes. De akkers waren 

vroeg rijp en de oogst van graan en 
stro was overweldigend. De hoog-
stamboomgaarden op landgoed 
Oostbroek, de bakermat van De 
Bilt, hebben zich kranig geweerd. 

Hun wortels zaten diep genoeg 
om de hele zomer water te kun-
nen aftappen van het grondwater. 
Gelukkig maar, anders hadden 

we net als vorig jaar geen enkele 
oogst gehad. Vorig jaar was de 
late vorst spelbreker voor een fat-
soenlijke oogst aan appels en pe-
ren, terwijl we het jaar ervoor nog 
een monsteroogst van 15.000 kilo 
konden noteren. Dit jaar was het 
afwachten en zweten in de hete 
zomer. Gingen de appels en peren, 
net als de eiken en beuken, hun 

vruchten vroegtijdig laten vallen? 
Het antwoord: ja. Ik vreesde we-
derom met lege handen te staan. 
Toch bleek de natuur me weer te 
verassen. Slechts een deel liet ze 
voortijdig vallen terwijl het andere 
deel aan de bomen bleef om uit te 
groeien tot een behoorlijke oogst.

En zo konden de vele vrijwilli-
gers de afgelopen weken weer in 
de ladders klimmen om de vele 
oude rasappels en - peren te pluk-
ken. Een deel hiervan is te koop 
in ’t Winkeltje van Oostbroek. 
Oude namen als ‘Glorie van Hol-
land’, ‘Strepeling’, ‘Sterappel’ en 
‘Brabantse Bellefleur’ liggen te 
wachten om door de liefhebber 
te worden gekocht. De glansrode 

‘Koningin Emma’ spande overi-
gens de kroon: sommige appels 
wogen meer dan een pond! De 
tweede plukronde gaat volgende 
week van start. Dan zijn de ‘Rode- 
en Schone van Boskoop’ aan de 
beurt alsook de zeldzame ‘Grau-
we Zoete Holaart’ en ‘Drieberse 
Zure’. 

Al met al komt er nog een heel 
beetje fruit los. Het gros hier-
van wordt geperst in Breukelen 
en komt weer retour in literfles-
sen. Vanaf volgende week zijn de 
eerste flessen alweer te koop, dus 
wees er snel bij. Want mocht het 
volgend jaar weer zo heet worden, 
dan heeft u een heerlijk duurzaam 
appeltje voor de dorst!

Joris Hellevoort boswachter Utrechts Landschap

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Knutsel je eigen vlot
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) 
organiseert activiteiten voor kinderen in en over de natuur. Dit 
wordt gedaan onder leiding van vrijwilligers van HUL en IVN De 
Bilt op Beerschoten. Woensdag 19 september is het thema 'Vlotjes 
varen’. 

Trees Althuesvertelt namens het HUL: ‘Op Beerschoten hebben we 
een mooie waterpartij langs de beeldentuin. Weet jij hoe hard dit wa-
ter stroomt al dan niet door de wind? Dit gaan we die middag ontdek-
ken met behulp van zelf geknutselde vlotjes die we te water laten. 
Blijft die van jou drijven? En welk vlotje vaart het hardst? 

Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 
14.30 tot 16.30 uur. Plaats: Pa-
viljoen Beerschoten, De Holle 
Bilt 6 in De Bilt. Aanmelden per 
email kan tot en met zaterdag 15 
september via kindernatuuracti-
viteiten@gmail.com.

advertentie

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Laatste maand MOSSELEN!

Woe.
12-09
Do.

13-09
Vr.

14-09
Za.

15-09
Zo.

16-09

Australische biefstuk
met stroganoffsaus

of
Gebakken kabeljauwfilet 

met garnalensaus
of

Tortellini met
ricotta en spinazie

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
19-09
Do.

20-09
Vr.

21-09
Za.

22-09
Zo.

23-09

Entrecôte v.d. grill met 
kruidenboter

of
Doradefilet met

tomaten-peterseliesaus
of

Champignonragoût met 
rijst en groenten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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