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door Walter Eijndhoven
Op eigen initiatief besloten dertien inwoners aan de Pieter Breugellaan en Jan Provostlaan
in Bilthoven tot verduurzaming van hun huizen. De oude koepel op het dak vervingen
zij voor een duurzaam exemplaar. Het leverde hen meer wooncomfort op,
maar ook een behoorlijke kostenpost, zonder subsidie van de gemeente.
Het project begon drie jaar geleden, maar na een moeizaam begin
bloedde de interesse voor verduurzaming al snel dood. Tot begin dit
jaar inwoners opnieuw de handen
in elkaar sloegen. ‘Ik verhuisde
van de Joos van Clevelaan in Bilt-

hoven naar de Pieter Breugellaan’,
vertelt Hans Burghouts, één van de
initiatiefnemers. ‘Ik was hartstikke
blij met mijn nieuwe huis, maar
met één ding was ik niet tevreden.
Die koepel. Altijd was het koud en
ongezellig onder die plexiglazen

koepel, maar niemand wist precies
wat hiertegen te doen. Een aannemer kwam erachter dat rook via
de koepel naar buiten stroomde en
daarmee dus kou kon instromen.
Ook bij buurtgenoten bleek dit het
geval’.
De nieuwe koepels sieren inmiddels de huizen.
Duurzaam
Via de gemeente kwam Burghouts
erachter dat de huizen rond 1989/
1990 zijn gebouwd door Johan
Matser, een landelijk goed bekendstaand bouwbedrijf uit Bilthoven.
Het project stond toentertijd bekend
als ‘Project Jan Steen’. Burghouts:
‘Bouwkundig had Matser het helemaal voor elkaar. De huizen waren
mooi en duurzaam (A-label), alleen
de koepels waren slecht. Met de
vraag aan diverse bedrijven of zij
iets konden doen aan deze koepels,
haakte iedereen af’.

dubbele plexiglas verving hij door
HR++ beglazing. Maar daarmee
was de kous nog niet af. Volgens
de gemeente moest de koepel onderdeel blijven van het huis. Een
nieuwe koepel mocht, maar wel één
met dezelfde inhoud. Been tekende
een mooie, strakke koepel met dezelfde inhoud als het oude exemplaar. ‘Met al deze plannen gingen
wij onze buurtgenoten langs’, vult
buurtgenoot Jessie Houwer aan.
‘De aannemer wilde de koepels
wel zetten als minimaal vijf huizen
meededen. Tijdens een vergadering deden wij alles uit de doeken
Nieuw
en iedereen reageerde enthousiast,
Hans Been, een bevriend architect, ondanks het behoorlijke bedrag dat
tekende een nieuwe koepel. Het ermee was gemoeid. Uiteindelijk

De vernieuwde koepels zijn een feestje waard.

deden dertien huishoudens mee en
begon het balletje te rollen, tot volle
tevredenheid van alle bewoners.
Het project bracht de bewoners van
de dertien huizen niet alleen meer
woongenot op, maar ook een duurzamer huis en meer sociale cohesie.
Houwer: ‘Jammer dat de gemeente
niet meewerkte. Wij kregen geen
cent subsidie. Ondanks dat zijn wij
blij dat wij ons project konden afronden’.
Vrijdag 23 september vierden de
bewoners het eind van het project.
Ook wethouder Krischan Hagedoorn nam een kijkje bij de nieuwe
koepels. De groep Simche luisterde
het feestje bij met Balkan-muziek.

Toelichting op aanpak energiearmoede
en opkoopbescherming
door Guus Geebel
Bij het persgesprek op 23 september met de wethouders Anne Marie ’t Hart
en Dolf Smolenaers kwam het plan van aanpak energiearmoede dat het
college heeft vastgesteld aan de orde en het voorstel van het college over
opkoopbescherming dat op de raadsagenda van donderdag 29 september staat.
Dolf Smolenaers vertelt dat het
plan van aanpak energiearmoede
bedoeld is voor huishoudens die
een vervelende mix ervaren van
armoede in het dagelijks leven en
een slecht geïsoleerd huis. ‘We willen samen met deze mensen kijken
wat we kunnen doen om daar verlichting in te brengen door energiebesparende maatregelen aan te
bieden. Een van de belangrijkste
thema’s bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer was
een plafond voor energieprijzen
dat eraan gaat komen. Dat maakt
onze aanpak energiearmoede des te
urgenter omdat je met een minder
goed geïsoleerd huis al gauw over
dat plafond heengaat. We gaan in
gesprek met de SSW om te kijken
wat we samen kunnen doen. De
schatting is dat het hier ongeveer
900 huishoudens betreft.’
Opkoopbescherming
Het idee van het voorstel opkoopbescherming is om betaalbare woningen zodanig te beschermen dat
die door particuliere kopers kunnen

worden gekocht en niet door beleggers. ‘Ze kunnen die woningen wel
kopen maar daarna niet verhuren’,
aldus Smolenaers.
‘Uit onderzoek blijkt dat beleggers
woningen kopen die ook starters
willen hebben, zoals appartementen en rijtjeshuizen in het wat goedkopere segment. De minister heeft
dat dit jaar mogelijk gemaakt. ‘Het
gaat op een manier dat je een vergunning nodig hebt om te mogen
verhuren. Die vergunning krijg je
niet als je die huizen hebt gekocht
om te verhuren. Je moet die vergunning bij ons aanvragen en kunt die
pas krijgen als een huis minimaal
vier jaar in je bezit is en niet als bijvoorbeeld een zoveelste huis. Dat
is voor een belegger niet aantrekkelijk omdat het rendement er dan
niet meer is.’

De wethouders Anne Marie ’t Hart en Dolf Smolenaers.
veel gebracht met dierbare herinneringen én bijzondere ontmoetingen. Daarom heb ik het presidium
zojuist gemeld dat ik graag voor
een herbenoeming in aanmerking
kom.’ Het presidium bestaat uit de

voorzitter, de plaatsvervangend
voorzitter, de commissievoorzitters en drie raadsleden. De griffier
of de plaatsvervangend griffier is in
elke vergadering van het presidium
aanwezig.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging
voor Maartensdijk en Omstreken

23 september 2022

Marith

Als het gaat om een perfect verzorgde begrafenis
of crematie voor alle gezindten
Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Dochter van
Gerbert en Josefien Copier
Merellaan 2
Maartensdijk

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

Spaarkring
Bilthoven
Pr. Centrumkerk
02/10 • 10.30u Ds. Marjolein Cevaal-Erbrink
Pr. Gem. Zuiderkapel
02/10 • 09.30u - Ds. T.C. de Leeuw
02/10 • 18.30u - Ds. G. Herwig
De Woudkapel
02/10 • 10.30u - Mary Bregman
Evangelische Gemeenschap,
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
02/10 • 14.00u - broeder Peter Kerkhove
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
02/10 • 10.30u - Pastor Gé Nijland
Ger. Kerk (wijkgemeente
d’Amandelboom)
02/10 • 10.15u - ds. B. Schaaij
De Bilt
Alive De Bilt
(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
02/10 • 10.30u - Douwe Tiemersma
Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
02/10 • Spreker Adri van der Mast
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
02/10 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
Viering en dankzegging Heilig
Avondmaal
02/10 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
Nabetrachting Heilig Avondmaal
Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk
02/10 • 10.00u - Ds. Johan Dorst
R.K. St. Michaelkerk
02/10 • 10.00u Woord- en Communieviering
J. van Gaans en I. Elsevier
Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekanseweg 66)
02/10 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel
Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekanseweg 66)
02/10 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg
02/10 • 18.30u - Ds. K. van Olst
Onderwegkerk Blauwkapel
02/10 • 10.30u - Ds. René van den Beld
Hollandsche Rading
PKN - Kapel
02/10 • 11.00u Mevr. Ds. Rianne Veenstra
Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
02/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
02/10 • 18.30u - Ds. W. H. Th. Moehn

Meer grip op je geld? Kom dan
op 29 september bij WVT van
9.30 uur tot 11.00 uur naar de
spaarkring de Sterrenbank. In een
spaarkring spaar je samen, kies
je je eigen spaardoel en wissel
je tips en ervaringen uit. Kosten
zijn gratis. De spaarkring komt
1 keer per 2 weken bij elkaar
op donderdagochtend van 9.30
tot 11.00 uur. Voor vragen over
de spaarkring bel 06-19552803
of bezoek de landelijke website
cash2grow.nl.
Tweedehands
Kinderkledingmarkt
Op zaterdag 1 oktober is er een
tweedehands kinderkledingmarkt tussen 10.00 en 13.00
uur bij Landwinkel De Hooierij, Universiteitsweg 1 in De
Bilt. Er is kinderkleding van
maat 50 tot en met 176 te koop,
maar er zijn ook schoenen, overige kinderartikelen en (buiten)
speelgoed te krijgen. Aangeraden wordt om op de fiets te
komen of parkeer de auto bij
Tuincentrum Ranzijn.
Theaterfestival Doendoen
Op 1 oktober opent Doendoen
haar deuren en kunnen kinderen
van 12.00 tot 17.00 uur de wereld
van theater en muziek ontdekken.
Er zijn gratis theaterworkshops,
je kunt dansen bij de disco party
en een eigen podcast maken. De
toegang is gratis en het festival is

Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

geschikt voor kinderen tussen de
7 en 14 jaar. Locatie is Leyenseweg 38 in De Bilt. Voor meer
informatie kijk op de website
doendoen.nu.
Intercultureel Eetcafé
Op zondag 2 oktober maakt het
Intercultureel Eetcafé onder leiding van Pinipa en Niro Manawaduge een doorstart in ontmoetingscentrum Bij de Tijd, Prof.
Dr. Kamerling Onnesweg 14 in
De Bilt. Samen eten vanaf 18.00
uur. Deze keer staat er een Sri
Lankaanse rijsttafel met verrassingstoetje op het menu. De
kosten bedragen €13,- (contant)
inclusief koffie/thee/water. Overige drankjes apart afrekenen.
Aanmelden via servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl of tel. 030
7440595.
Koffieconcert
in Huize Gaudeamus
‘Vrouw, wie ben je’ is de titel van
een muziekprogramma waarin tal
van kwaliteiten van de vrouw
zoals die in de Spaanse en Portugese muziekliteratuur door de
eeuwen heen zijn getoonzet worden bezongen door de Spaanse
sopraan Irene Sorozábal en de
Portugese mezzo-sopraan Joana
Guiné, die verder ook nog blokfluit en slagwerk spelen. Het
koffieconcert is op 2 oktober om

Verdrietig, maar dankbaar voor al het
goede dat zij ons heeft gegeven,
hebben wij afscheid genomen van onze
zorgzame moeder en trotse oma

Marretje Petronella de Rooij - Manten
Marry
Weduwe van Wim de Rooij
* Tienhoven,
14 juni 1935

† Maarssen,
20 september 2022

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
02/10 • 10.00u en 18.30u Ds. A.J. Speksnijder

Westbroek: Wilco en Gonnie
Robin en Linda
Mathijs en Annick

PKN - Ontmoetingskerk
02/10 • 09.30u Mevr. Ds. Rianne Veenstra

Hilversum:

Marc en Alla
Yuliya

Houten:

Petra en Henk
Shamira

St. Maartenskerk
02/10 • 10.00u Themaviering met Leo Fijen
Westbroek
Ned. Ger. Kerk
02/10 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
02/10 • 18.30u - Ds. F.M. Schneider
PKN - Herv. Kerk
02/10 • 10.00u - Evangelist Jan Verkerk
02/10 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan,
themadienst

28 september 2022

12.00 uur. Plaatsen kunnen worden gereserveerd via concerten.
huizegaudeamus@gmail.com.

gerscentrale@mensdebilt.nl of
geef een terugbelverzoek door
via 030 744 05 95.

Vrijwilligers Banenmarkt

Samen Leuke Dingen Doen

Op 4 oktober wordt in Jagtlust
de banenmarkt voor vrijwilligers
gehouden van 16.30 tot 18.00
uur. Deze banenmarkt is om (toekomstige) vrijwilligers kennis
te laten maken met organisaties
die graag vrijwilligers in willen
zetten. En om organisaties in
contact te brengen met mogelijke vrijwilligers. De organisaties
vertellen kort iets over zichzelf
zodat je een beeld krijgt van
het vrijwilligerswerk in onze
gemeente. Informatie vrijwilli-

Op 4 oktober is er weer een Markt
Samen Leuke Dingen Doen waarbij mensen elkaar ontmoeten en
iets leuks gaan doen. Bijvoorbeeld iets drinken, wandelen of
naar de film. Er zijn verschillende thema’s: Bewegen, Culinair,
Spel spelen, Creatief, Cultureel
en Ontmoeting LHBTI ’s 55+. Je
kunt vrijblijvend binnenlopen en
rondkijken. Dit keer in Jagtlust.
Meer informatie: mensdebilt.nl
of w.vanpoelgeest@mensdebilt.
nl, 06 47 296 337.

Ontmoeting in de Buurtkamer
Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur staan de deuren van de Buurtkamer in de Voorhof naast de Dorpskerk in De Bilt open voor bewoners
die elkaar willen ontmoeten. Er is koffie en thee en er kunnen allerlei
spelen gedaan worden, zoals sjoelen, rummikub, kaarten of gewoon een
goed gesprek. Het initiatief is inmiddels een groot succes en trekt veel
belangstellenden. (Frans Poot)

Buurtgenoten ontmoeten elkaar in de Buurtkamer.

U bent altijd
welkom voor een
open gesprek.

uw
afscheid
regelt u
niet alleen
voor uzelf

Bel 030 - 695 14 44
of ga naar
monuta.nl/zeist.

Natalie van Eijndthoven

Zeist

Overlijden melden?
0346 - 28 17 11

Voorheen

Meer informatie of ons gratis
’laatste wensen
wensen’ boekje aanvragen?
Wilt u graag:

Correspondentieadres:
Wolkammerweg 32
3615 CG Westbroek
De afscheidsdienst en de begrafenis hebben
dinsdag 27 september jl. plaatsgevonden te Westbroek.
De dienst is terug te kijken via: www.kvanasselt.nl/meeleven/

het gratis “laatste wensen boekje” ontvangen?
een gesprek met Kees van Asselt voor het vastleggen
van mijn wensen?

Ga naar: kvanasselt.nl/laatste-wensenboekje-aanvragen/
of bel Kees van Asselt:

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

06 - 15 45 11 30.

kvanasselt.nl

De Vierklank
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Chapeaupenning
voor Martijn van de Berg
door Henk van de Bunt
Op 24 september reikte locoburgemeester Pim van de Veerdonk de chapeau-penning uit aan
Martijn van de Berg; al meer dan 15 jaar betrokken als vrijwilliger bij de Dierenweide
in Maartensdijk. Hij verzorgde de dieren en onderhield het park.
kijken bij de Dierenweide Maartensdijk: ‘Wat een mooie plek om
even rond te lopen, de dieren te
ontmoeten, te zien hoe kinderen
hier letterlijk in aanraking komen
met de natuur. Hoeveel ouders,
opa’s en oma’s zijn hier in de loop
der jaren niet geweest om met hun
kinderen of kleinkinderen naar de
dieren te kijken of misschien wel
te helpen met de verzorging van de
dieren. Dat kan dankzij de enthousiaste inzet van de vrijwilligers
van de Dierenweide. En daarvoor
Vrijwilligers
Locoburgemeester van de Veer- ben ik vandaag hier. Want één
donk was vooraf nog even gaan van die enthousiaste vrijwilligers
Martijn van den Berg begon als
assistent van de heer Joop Rozier,
die ruim 29 jaar de verzorger en het
gezicht van de kinderboerderij c.q.
dierenweide in Maartensdijk was.
In januari 2017 ging Joop Rozier
met pensioen en verhuisde hij naar
Mariënheem. Na het vertrek van
Rozier heeft Martijn van de Berg
met verve zijn taken overgenomen;
hij was 24 uur per week als vrijwilliger actief voor de dierenweide.

neemt vandaag afscheid. Na 15
jaar gaat hij nu al zijn energie stoppen in zijn eigen bedrijf Ik heb het
natuurlijk over . Martijn van den
Berg’.

Ontwikkelingen
Hij vervolgde: ‘Beste Martijn, in
de vijftien jaar dat jij voor de Dierenweide hebt gewerkt, heb je veel
ontwikkelingen voorbij zien komen. De tuin werd uitgebreid, dieren werden geboren en soms ging
een dier ook weer dood. Nieuwe
vrijwilligers kwamen en nieuwe
samenwerkingsverbanden werden
aangegaan. En er zijn weer volop
nieuwe ideeën, ambities en plannen. Voor de Dierenweide was jij te
midden van alle veranderingen een
stabiele factor. Iemand op wie je
altijd kon rekenen. Met veel liefde
verzorgde je de dieren. Je stroopte
je mouwen op wanneer er nieuwe
hokken moesten worden gebouwd
of stallen moesten worden afgebroken. Je maakte mensen enthousiast
om óók tijd aan het behoud van de
Dierenweide te besteden. Iedereen
hier weet hoe de Dierenweide jou
aan het hart gaat. Maar nu wordt het
dan toch tijd om afscheid te nemen
- in ieder geval als vrijwilliger. Om
je eigen bedrijf tot een succes te
Locoburgemeester van de Veerdonk ging vooraf eerst even kijken bij de maken. Zoals jij - samen met je collega-vrijwilligers - ook van de DieDierenweide Maartensdijk.

Burgemeester Potters
nieuwe voorzitter M50-netwerk
Burgemeester Sjoerd Potters (De Bilt) is vrijdag gekozen tot voorzitter van M50; het netwerk van
middelgrote gemeenten in Nederland als opvolger van Koos Janssen, burgemeester van Zeist.
Potters was de afgelopen jaren als
lid van het dagelijks bestuur binnen
M50 verantwoordelijk voor de lobby. Potters: ‘Het voorzitterschap is
een mooie post, maar ook een post
die aandacht vraagt. Het brengt een
grote verantwoordelijkheid met
zich mee’.
Taak
Potters ziet het als zijn taak middelgrote gemeenten op de kaart zetten:
‘Want middelgrote gemeenten, zoals gemeente De Bilt kampen met
verschillende uitdagingen, waaronder personeelstekort, de druk op de
woningbouw en de energietransitie. De regio is hot. Iedereen heeft
het daarover, bijvoorbeeld over de
kloof tussen de stad en het platteland. Aan ons de taak om middelgrote gemeenten verder op de kaart
te zetten en een luisterend oor te
vinden, bijvoorbeeld in Den Haag,
maar ook bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten’.
Dat luisterend oor vinden in Den
Haag gebeurde bijvoorbeeld afgelopen woensdag, toen verschillende
burgemeester en wethouders (waaronder de Biltse Dolf Smolenaers)
naar Den Haag togen om daar in
gesprek te gaan met Tweede Kamerleden.

Bloemen en de Chapeaupenning voor Martijn van de Berg.
renweide een succes hebt gemaakt. hebben gemaakt. Of die een bijzonDie collega’s gaan je missen.’
dere prestatie hebben geleverd. 15
jaar toewijding aan onze DierenChapeau
weide is zo’n bijzondere verdien‘Als teken van hun grote waar- ste. Daarom overhandig ik je met
dering voor jou hebben zij bij het plezier deze Chapeaupenning. NaCollege van Burgemeester en Wet- mens het College van burgemeeshouders van De Bilt de Chapeau- ter en wethouders én namens alle
penning voor jou aangevraagd. De inwoners van onze gemeente die
Chapeaupenning wordt toegekend de Dierenweide een warm hart toeaan inwoners van onze gemeente, dragen: Bedankt voor je grote inzet.
die zich bijzonder verdienstelijk Van harte gefeliciteerd’.

Nieuwe training ‘Sterk
in Mantelzorg’ van start
Steunpunt Mantelzorg De Bilt start op donderdag 6 oktober
met een gloednieuwe training voor mantelzorgers.
In vier bijeenkomsten in oktober en november neemt
consulent mantelzorg Ella Lawalata deelnemers mee in de
onderwerpen: grenzen bewaken, invloed van gedachten,
ontspannen en hulp vragen.
‘Bij Steunpunt Mantelzorg De Bilt spreken we vaak mantelzorgers die
zichzelf uit het oog verliezen’, vertelt Ella Lawalata, consulent mantelzorg. ‘Mensen hebben moeite om alle taken te combineren. Er is weinig
tijd en ruimte voor jezelf, terwijl juist dát belangrijk is om in balans
te blijven. De Sterk in Mantelzorg training sluit hierop aan. Je krijgt
handvatten en tips over hoe je het zorgen voor een ander vol houdt.
Daarnaast merken mantelzorgers in de training dat zij niet de enige
zijn. Iedereen leert van elkaar omdat je met elkaar in dezelfde situatie
zit. Iemand die zorgt voor een ander, cijfert zichzelf vaak weg. Daarom
wordt deze training georganiseerd en is iedereen welkom.’
De Sterk in Mantelzorg-training is gratis en wordt gehouden op 6 oktober, 20 oktober, 3 november en 17 november en een terugkomochtend op 12 januari 2023 telkens van 10.00 tot 12.30 uur in het Rode
Kruis gebouw (Rinnebeek) in De Bilt. Voor vragen of meer informatie:
Ella Lawalata via 06 28539811. Direct aanmelden kan ook via mantelzorg@mensdebilt.nl.
- ingezonden mededeling -

Burgemeester Koos Janssen(l) en zijn opvolger burgemeester Sjoerd
Potters.
Overdracht
De overdracht van het voorzitterschap vond vrijdag plaats tijdens
de Algemene Ledenvergadering
van M50. De organisatie berustte
bij de gemeente Meierijstad en
vond plaats in de Cultuurfabriek;
een industrieel complex in de Oude
Haven in Veghel. Een inspirerende
omgeving volgens Potters; ’Het is
prachtig industrieel erfgoed en het
was dus een heel mooie plek voor
deze bijeenkomst. De kracht, trots
en inspiratie spatten er vanaf’. Het

bood dus ook inspiratie voor de
toekomst van M50. Sjoerd Potters:
‘En we moeten ons ook laten inspireren. Het is dan nu wel crisis,
maar het is ook belangrijk dat we
als middelgrote gemeenten met optimisme en passie naar de toekomst
blijven kijken’. Over zijn voorganger Koos Janssen: ‘We mogen
Koos ontzettend dankbaar zijn. Hij
heeft M50 gebracht waar het nu is.
Ik neem nu dan wel het stokje over,
maar zonder Koos was er helemaal
geen M50 geweest’.

Forza: Laatste kans
Partycentrum Ruigenhoek
Forza De Bilt wil, zoals bekend, absoluut geen partycentrum bij de
nieuwe golfbaan in Groenekan. Nu het college aan pers en raad heeft
gemeld dat ‘alle juridische mogelijkheden zijn uitgeput’ wil Forza nog
een allerlaatste poging doen, door in een motie het college op te roepen
de vergunning te weigeren op grond van artikel 2:28 van de APV.
‘Hier dreigt nadelige beïnvloeding van de woon- en leefsituatie’, zegt
Peter Schlamilch, fractievoorzitter van Forza. ‘En dat is PRECIES
waarop het college zo’n vergunning volgens de APV mag weigeren.
Totaal onbegrijpelijk dat het college deze uitgelezen kans laat liggen.
Nu is het bijna te laat, dus gaat Forza komende raadsvergadering per
motie oproepen deze vergunning hierom af te wijzen. Het is de laatste
kans.’
www.forzadebilt.nl

www

Alleen donderdag

Hollandse

Sperziebonen

Alle stamppotten en
rauwkostsalades
100 gram

500 gram

€ 0,99

€ 0,99

Hollandse

Elstar handappels

Donderdag, vrijdag en
zaterdag weer volop
culinaire voor – en
hoofdgerechten.

Heel kilo

€ 1,25

g:

€ 2,49

Nu

Maartensdijkse
Notenmix

Witte bolletjes

per bakje

Zak 5 stuks

€ 3,99

€ 1,99

Per bakje

Nu

€ 18,95

Onze bekende

€ 1,99

Speculaasbars

€ 4,99

Pak

Sticky Chicken

€ 1,75

Prei gehakt schotel

€ 1,39

100 gram

Met roerbak rijst

Hazelnoot
schuimtaart

Koolhydraat arm
brood

Van onze notenafdelin

Meloenmix
Watermeloen
Ananas

Van onze patissier

Van onze bakker

Groot assortiment..!!

Vers van de traiteur

Vitamines…
Vers gesneden

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 29, vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober.

100 gram

NIEUW

Herfst-Pasta

€ 1,49

Met kip, paddenstoelen en geroosterde
pompoen

03
10

04
10

100 gram

05
10

€ 1,75

Kip-stroganoff
met groente rijst

100 gram

€ 1,49

Vers gesneden Boerenkool
Extra fijn

Zak 250 gram

€ 1,49

Conference Handperen

Per kilo

Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

info@agf-landwaart.nl

Zondag

Gesloten

www.landwaartculinair.nl

0346 - 211330

DONDERDAG
100 GRAM

DIVERSE VLEESWAREN*
*

1.25

vraag naar de voorwaarden

4 VOOR

ROOKWORST

WEEKVOORDEEL

MAANDAG & DINSDAG

10.-

7.7.7.-

3 BIEFSTUK
6 TARTAAR
4 GEPANEERDE SCHNITZELS

VRIJDAG & ZATERDAG

WOENSDAG
WOENSDAG GEHAKTDAG

SUPER MOOIE
SUCADELAPPEN
KIPFILET
GEMARINEERD OF NATUREL

ERWTENSOEP

KIP CORDONBLEU

1 KILO

13.

99

2 VOOR

TORTILLA’S KIP OF GEHAKT

7.-

Half om half gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt

1 Kg | 8.50
1 Kg | 9.50
1 Kg | 9.50

500 GRAM

6.98

PER STUK

5.

50

3+1
GRATIS

ONZE SPECIALITEITEN
VLEESWAREN TRIO
Gebraden rosbief
Gerookte ossenworst
Gegrilde kipfilet

KAAS
3 X 100
GRAM

6.98

STOMPETOREN JONG
BELEGEN

SALADE TRIO

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk
Tel (0346) 213070 | Volg ons op:

Filet Americain
Likkepot
Grillworst salade

3 X 150
GRAM

6.98

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 29 september t/m woensdag 5 oktober

500 GRAM

6.99
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Nieuwe leden raadscommissie
door Henk van de Bunt
Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad, zegt artikel 125
van de Grondwet. De gemeenteraad besluit over het beleid van de
gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.
De gemeenteraad heeft drie belangrijke rollen: Vertegenwoordigende
rol, (raadsleden treden op namens
de inwoners), een kader-stellende
rol (raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente)
en controlerende rol: de gemeenteraad controleert of het college van
burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.
Gast
De vergaderingen zijn openbaar en
iedereen is welkom om de vergaderingen bij te wonen. Als gast van de
raad ontvangt men echter een speciaal programma een verwelkoming
voorafgaand aan de vergadering
door een raadslid van een gekozen
fractie. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om andere
raadsleden te ontmoeten en na te
praten.
Raad en Commissies
De raad heeft twee commissies:
Burger & Bestuur en Openbare

Ruimte. Elke commissie houdt zich
bezig met meerdere beleidsterreinen. De commissie bespreekt de
voorstellen van het college, voordat
ze in de raad aan de orde komen.
In de raadsvergadering worden de
besluiten genomen.
Samenstelling
De commissies bestaan uit tenminste één en ten hoogste twee leden
van elke raadsfractie. De aanwijzing van de vaste leden en plaatsvervangende leden van de commissies vindt door en uit het midden
van de onderscheiden raadsfracties
voor de duur van de zittingsperiode
van de raad plaats. Voor aanwijzing
als commissielid komen ook door
de raad benoemde fractieassistenten in aanmerking. De Gemeentewet bevat bepalingen over het instellen van de raadscommissies en
bepalingen de benoeming van commissieleden. Op donderdag 29 september zullen er vier nieuwe raadscommissieleden worden benoemd.

CU
Voor de ChristenUnie is dat Falco
Jansen (21): ‘Ik ben 21 jaar, studeer
politicologie in Amsterdam, zit bij
een christelijke studentenvereniging in Utrecht en ben op zaterdag
scoutsleiding bij de scouting Agger
Martini in Maartensdijk. Op mijn
opleiding leer ik veel over de theorie rondom politiek. Die theorie wil
ik graag in de praktijk brengen als
commissielid voor de ChristenUnie
om me zo in te zetten voor de inwoners van onze mooie gemeente. Ik
streef er naar mij gemeente breed te
richten op de commissie burger &
Politicologie-student Falco Jansen bestuur.
leert veel over de theorie rondom
politiek wat hij graag in praktijk Terug
wil brengen als commissielid voor Namens Lokaal De Bilt komt Marde ChristenUnie.
tijn Matse terug in de gemeenteraad

stadsjie. Ik heb een brede interesse,
ook politiek. Vanaf de kant roepen
dat het anders kan, is mij te makkelijk, dus ben ik actief geworden
bij Lokaal De Bilt. Vrijheid wordt
te weinig beschermd en de overheid
bemoeit zich met te veel. Micromanagement en eindeloze procedures
zijn het gevolg’.
PvdA
Martin Spelt (33) woont sinds vorig
jaar november in een appartement
in De Bilt: ‘Voor mij is dat terug
naar m’n wortels, aangezien ik ben
opgegroeid in Groenekan. In het
dagelijks leven werk ik als senior
beleidsmedewerker bij het minis-

terie van Justitie en Veiligheid. De
gemeentepolitiek is nieuw voor me
en ik heb een hoop te leren daarin,
maar ik ga van harte m’n best doen
om bij te dragen en om toegankelijk te zijn. Ik wil me inzetten voor
een sterke gemeente die er is voor
iedereen, ongeacht wie je bent, wat
je doet, wat je gelooft, van wie je
houdt, of wat dan ook. Voor kansen voor alle kinderen, voor steun
voor wie het nodig heeft, zeker in
deze tijd van inflatie en dure energie, voor meer en betaalbare plekken om te wonen, voor een sociale
duurzame toekomst en voor een samenleving waarin we niet voor onszelf leven maar het samen doen’.

Huisvriendenavond in
Huize Gaudeamus
Martin Spelt wil zich inzetten voor
een sterke gemeente die er is voor
iedereen.
en gaat daarmee zijn tweede termijn
als commissielid voor Lokaal De
Bilt in. Martijn Matse is een echte
Biltenaar: ‘Als baby ben ik 41 jaar
geleden hier komen wonen en nooit
meer weggegaan’. Hij heeft al het
e.e.a. voor de gemeente betekend
en doet dat nog steeds met hart en
ziel. Zo heeft hij jaren het disco
zwemmen verzorgd, was hij Rode
Kruis-vrijwilliger en zit hij inmiddels in zijn 21e jaar als brandweerman van post De Bilt. In het dagelijkse leven is hij eigenaar van zijn
gelijknamige rijschool. Getrouwd
en een dochter in de kleuterklas.
‘Ook nu zal ik mij weer inzetten
voor de Biltse bevolking, ondernemers en de gehele gemeente’.
Lokaal
Ook Paulus Schuckink Kool zal
namens Lokaal De Bilt deel uit
maken van een raadsfractie: ‘Mijn
vrouw en ik wonen met veel plezier
in Bilthoven. Het is groen, dorps
en goed geëquipeerd. Je kunt hier
leuk sporten en ook ben ik zo in me

Burendag in nieuwbouw Westbroek
Zaterdag 24 september rond 10.00 uur begon burendag in Westbroek met koffie, met appeltaart en
cake. En met regen … Toch waren er - ondanks het weer - 13 volwassenen en 8 kinderen gekomen.
De start was, zoals altijd, op het kleine speelpleintje midden in de wijk.
Een plek, die nodig aan een upgrade toe is. Enkele bewoners hebben daarvoor een plan gemaakt en
nu ook de financiering rond is werd
het toegelicht door Peter Zomer. De
ideeën werden enthousiast ontvangen en ouders en kinderen kijken
uit naar de realisatie. Er komt een
nieuwe ondergrond, prachtige houten speeltoestellen en enkele bakken
om samen met kinderen wat groente
en fruit te verbouwen. De verwachting is dat dit in januari 2023 van
start gaat. Tegen die tijd volgt nadere
informatie want het is de bedoeling
dat de omwonenden met elkaar de
handen uit de mouwen gaan steken.
Dat is ook belangrijk om het daarna
mooi te houden.

28 september 2022

Dinsdag 20 september was er grote belangstelling voor
Emma Roijackers die hier al eerder te gast was.
Zij opende de avond met een compositie van J.S. Bach. Daarna speelde
zij een compositie Eugène Ysaÿe, een Belgische componist uit de vorige eeuw. Emma speelde dit werk, met zijn hoge tempi, op een virtuoze
manier. Het publiek beloonde haar met een uitbundig applaus.
Daarna vertelde Dominik Winterling (directievoorzitter van het Koninklijk Concertgebouworkest) over de toekomstplannen van dit orkest, zoals bijv. de benoeming van de Finse Klaus Mäkelä (26 jaar),
die in 2027 aan zijn nieuwe baan begint. Als kernambitie noemde hij
het streven van het orkest om in de wereldtop van orkesten te blijven.
Daarnaast is het ook de bedoeling om buiten het concertgebouw te spelen, zoals onlangs in het Westerpark te Amsterdam. (Frans Poot)

Koffieconcert
in Huize Gaudeamus
Zondag 11 september was er het eerste koffieconcert
na de zomervakantie in dit huis. Het pianoduo Aksana
Stahievitch en Vital Stahievitch speelde in een volledig
bezette concertkamer composities van Claude Debussy,
Franz Schubert, Franz Liszt en Johannes Brahms.
Beide pianisten begonnen hun carrière in hun geboorteland, Wit-Rusland. Zij zijn in 2007 en 2008 afgestudeerd aan het Conservatorium van
Amsterdam. Dit echtpaar was eerder ook al te gast in dit huis en speelt
op vele nationale en internationale podia.
De Petite Suite van Debussy
speelden zij quatre-mains. Vital
speelde “3 Moments musicaux”
van Schubert en de Sonate en Fantasie van Liszt. In de uitvoering
van dit werk, met zijn hoge tempi-wisselingen, toonde Vital zijn
kwaliteiten. Het duo sloot af met
de Waltzer op. 39 van Brahms. Het
enthousiaste publiek genoot weer
van een bijzonder concert. (Frans
Poot)
Het duo Aksana en Vital tijdens
hun uitvoering van een compositie
van J. Brahms.
advertentie

HET JUISTE ADRES VOOR:
Ontwerp
Aanleg
De Burendag in Westbroek kende ook droge momenten.

verzamelen in de wijk, de twee
speelpleintjes schoon maken en
rondom de glasbak glassplinters opvegen. Meerdere deelnemers merkOpruimen
ten op dat er in ons wijkje minder
Burendag bestaat verder uit een zwerfafval is dan 2 jaar geleden.
schoonmaak/opruimronde:
vuil Hulde dus aan de bewoners die re-

gelmatig vuil opruimen tijdens een
wandelingetje, al dan niet met de
hond. Vooral belangrijk bij de glasbak, want we weten allemaal: als
er iets naast de bak staat komt er in
een mum van tijd meer bij.
(José Stortelder)

Onderhoud
d op
Ook onderhou
sis!
ba
ts
en
abonnem

Renovatie
Boomverzorging

Dr. Engelhardlaan 12 | 3734 VB Den Dolder | 06 29 55 60 42
oppenmeertuinen@gmail.com | www.oppenmeertuinen.nl

MENS is ook…
MANTELZORGWAARDERING 2022

Zorg jij intensief voor een naaste die woont in
Gemeente De Bilt? Dan kom je in aanmerking
voor de mantelzorgwaardering. Deze krijg je
van Gemeente De Bilt als blijk van waardering voor je inzet. Als je staat ingeschreven bij
Steunpunt Mantelzorg ontvang je de waardering vanaf 10 november op je thuisadres.

■ NIEUWE KEUKENS
■ KEUKENRENOVATIE
■ KAMER EN SUITE
■ RADIATORBETIMMERINGEN

OOG

■ (INLOOP-) KASTEN

voor detail
EN UW WENSEN

Om de verzending zo soepel mogelijk te laten
verlopen vragen wij het volgende:
• Ben je geen mantelzorger meer? Geef het
door via mantelzorg@mensdebilt.nl.
• Ben je verhuisd? Vul dan de juiste gegevens
in via het aanmeldformulier op
www.mensdebilt.nl/steunpunt-mantelzorg/
aanmeldformulier. Graag op het formulier
in het onderste vak aangeven dat het om
een wijziging gaat!
• Wel mantelzorger, maar nog niet ingeschreven? Doe het snel via bovengenoemd
aanmeldformulier.

■ KANTOOR- EN
WINKELINRICHTINGEN

Parel Promotie
ontwerp+print+druk

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92
of mail naar info@vierklank.nl

BOSVRUCHTENSLOF is er weer!

Uw lokale
drukwerkspecialist

■ TAFELS

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

Onze bekende

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

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum

tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Smeerboel!
Zondag 12 uur, de zon schijnt en voor de komende dagen wordt regen voorspeld. Wandelen dus. Ik
neem mijn zwerfvuilgrijper en een vuilniszak mee.
In een uur tijd loop ik het volgende rondje: Leijenseweg, Prins Hendriklaan, Soestdijkseweg, van
Ostadelaan, een stukje Heidepark, Jan van Eijcklaan, Massijslaan, Leijenseweg.
Met name langs het fietspad op de Soestdijkseweg
en in het Heidepark op de grens van de hockeyvelden is het raak. Wat een troep! Mijn vuilniszak zat
zo vol, dat ik het laatste stuk voor een andere keer
heb bewaard.

Fietsers, scholieren, liefhebbers van cola, bier
enz.; neem je lege blikjes mee, stop snoeppapier
in je zak en gooi dat thuis weg. Het is toch te gek
dat een vrouw van 82 jaar jullie rommel moet opruimen!
Ik doe dat omdat ik me erger aan de troep op straat
en er liever zelf iets aan doe dan me steeds opnieuw opwinden. Ik blijf echter hopen dat ik ook
eens zonder grijper kan wandelen zonder ergernis.
Wandelaarster

Heeft u last van slap en futloos haar?
Valt uw haar snel weer plat op het hoofd?
En is uw haar snel vet?
Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan wasmachines, drogers,
koel- en vrieskasten en inbouwapparatuur! Logisch.
Vink Witgoed levert óók ondermeer deze fraai vormgegeven
-en betaalbare!- BK-pannen. Verrassend! toch?

Wij helpen u graag met een persoonlijk advies.
We bekijken de haarinplant, de valling, kruinen, dikte en kleur
van het haar.
We maken samen met u een plan voor een coupe met meer
volume en stevigheid.

U bent van ♥ welkom.
(Online afspraak: www.hairdesque.nl)

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.
WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3 ■ 3615 AE Westbroek ■ Tel. 0346-281459 ■ vinkwitgoed.nl

25 JAAR
KRULLENSPECIALIST!

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711 • www.hairdesque.nl

Hairdesque
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Jubileumvoorstelling
Nederlands Brandweerorkest
Op 1 oktober gaat de jubileumvoorstelling van het Nederlands Brandweerorkest in première.
Een jaar lang is er keihard gewerkt aan deze voor stelling. Er zijn mooie muziekstukken
uitgezocht zoals ‘Black Saterday’, Nuovo Cinema Paradiso, Birdland en Sunset serenade.
Daarnaast is het hele archief van het Lezersactie
Brandweerorkest doorgespit. Oude Voor de lezers van De Vierklank is een aantal kaarten gratis beschiksecretariaatsverslagen,
verslagen baar. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u uiterlijk donderdag
van optredens en natuurlijk het aller 29 september een mail naar info@vierklank.nl met ‘Nederlands Brandmooiste; de foto’s, super 8 filmpjes weerorkest’ in het onderwerp. De kaarten worden onder de inzenders
en videobanden uit persoonlijke col- verloot; iedereen ontvangt sowieso bericht.
lecties. Dit samen vormt een mooie
gaf ook de muzieklessen. Geen ont- afgelegd voor een jury wat de weg
basis voor deze voorstelling.
spannen lessen uit een leuk boek vrij maakte om concerten en buiten
maar toonladders, toonladders en optredens te mogen geven in de geVerleden
Muzikale brandweerlieden, die nog meer toonladders. Na een half- meente. Bilthoven kreeg zijn eerste
speelden bij de Biltse harmo- jaar waren er mogelijkheden om een orkest.
nie begonnen in december1926 ‘strenge’ dirigent uit Utrecht aan te
als ‘Fanfarecorps der vrijwillige stellen. Natuurlijk werd de brand- Aanrader
brandweervereeniging Bilthoven’ weerkazerne (destijds naast station De jubileumvoorstelling is een
een eigen orkest in Bilthoven. De Bilthoven) gebruikt als repetitie- aanrader voor een ieder die houdt
brandweercommandant was tevens ruimte. Met deze dirigent werd in van mooie muziek en verhalen
de voorzitter van het orkest en hij 1928 de proeve van bekwaamheid over saamhorigheid, vrienden

De Tante uit het Dollerland

De Brandweer Harmonie Bilthoven.
voor het leven, liefde en reizen. Na
afloop is er gelegenheid om met
elkaar mooie herinneringen op te
halen. Deze avond vindt plaats op
zaterdag 1 oktober om 20:00 uur in
het H.F. Witte Centrum in Bilt. De
zaal gaat open om 19.30 uur. Kaarten (€ 10,- inclusief consumptie,

kinderen tot en met 12 jaar gratis)
kunnen worden gereserveerd of ter
plekke worden gekocht. Na afloop
van het concert is er gelegenheid
voor een drankje en kan er een
kijkje worden genomen in foto’s
en video’s uit de archieven.
(Helen van der Vliet)

- Ingezonden mededeling -

Ouderengymnastiek in
Maartensdijk weer gestart!

Afgelopen zondagmiddag organiseerde Wijkvereniging WVT een gezellige brunch voor leden
en niet-leden. Ze werden door de vrijwilligers van het buurthuis liefdevol verwend met allerlei
verschillende zelfgemaakte hapjes zoals salades, hartige taarten, een soepje en nog veel meer.
‘Ik ben nu 86 jaar,’ zegt Willy, een
van de ongeveer 25 deelnemers, ‘en
ik kwam hier als klein meisje al. Ik
herinner me natuurlijk de zomerweken voor de jeugd, toen iedereen

samen boterhammen stond te smeren, maar ook de toneelvereniging
waar ik destijds lid van was. We
gingen met z’n allen naar de Willem Arntsz-hoeve in Den Dolder

en speelden voor patiënten, die
destijds nog achter tralies zaten. Ik
weet ook nog hoe ons toneelstuk
heette: De Tante uit het Dollerland.
Geen idee meer wat het betekende,
haha…’

‘Het is hier altijd heel gezellig en
goed verzorgd’, zegt Angèle, een
andere deelneemster. Ze is inwoonster van de wijk De Leijen, die in
WVT ook altijd hartelijk welkom
zijn. ‘Het is een misverstand te
denken dat WVT er alleen voor
Tuindorp is’, zegt Ruud Jansen,
directeur van het wijkcentrum. ‘Er
komen hier mensen uit de gehele
gemeente, iedereen is welkom en
volgend jaar bestaan we 100 jaar.
Vrijwilligers van het Buurthuis verwennen de deelnemers met een Dat wordt feest.’
uitgebreide lunch.
(Peter Schlamilch)

Oproep voor herkenning

Voor senioren (65+) die zo fit mogelijk willen blijven! Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan conditieverbetering, spierversterking,
coördinatie, lenigheid en preventie. Elke donderdag 2 lessen in de Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 26, 3738 VC Maartensdijk. Van 8.30
tot 9.30 uur en van 9.45 tot 10.45 uur.
Voor vragen, aanmelding of een proefles: tel. 0346 211913 of e-mail
mirthethemmen@fysiomaartensdijk.nl

door Henk van de Bunt
Op woensdag 14 september is bij het pand Dorpsstraat 10 in De Bilt door de Secretaris Generaal
van de Wereld Meteorologische Organisatie Petteri Taalas, locoburgemeester van De Bilt (Krischan
Hagedoorn) en de hoofddirecteur van het KNMI Gerard van der Steenhoven een (tijdelijke) plaquette
onthuld als herinnering aan het feit dat daar van 1929 tot 1938 het secretariaat van de Internationale
Meteorologische Organisatie (IMO) was gevestigd. De IMO is de voorloper van de tegenwoordige
WMO. De WMO heeft nu een prachtig groot hoofdkwartier in Genève.
Kees Dekker werkte ruim 35 jaar
als meteoroloog bij het KNMI en
Biltenaar Kees Floor, die weercursussen en weerlezingen gaf, schreven in 1992 o.a. in De Biltse Grift
erover. Dekker heeft nu nog een
vraag: ‘De Dorpsstraat 10 is historische grond voor de internationale
meteorologische wereld. Over enige tijd komt voor het pand een definitieve plaquette. Op die plaquette
komt een foto van het personeel uit
1938. We kennen slechts de namen
van 2 personen: de secretaris G.
Swoboda en derde van links mej.
Lindauer. De andere namen kennen we niet. Mogelijk dat onder de
lezersschare van de Vierklank er
enkele zijn, die nog andere dames
herkennen’? Reacties graag naar
info@cjwdekker.nl .
Wie herkent de dames op deze foto.

Samen in actie tegen
eenzaamheid
Van 29 september – 6 oktober wordt de week tegen
eenzaamheid gehouden. Eenzaamheid treft mensen
van alle leeftijden en alle achtergronden. Er is een vol
programma met activiteiten voor jong en oud.
Het programma biedt mensen in de hele gemeente De Bilt sociale en
culturele activiteiten. Er worden wandelingen en koffiebijeenkomsten
georganiseerd, er zijn kookactiviteiten en er is sport en spel. Iedereen
kan meedoen en er zijn al veel mooie contacten en vriendschappen ontstaan uit eerdere activiteiten. De meeste activiteiten zijn gratis, voor
enkele wordt een kleine bijdrage gevraagd.
De Week tegen eenzaamheid is een landelijk initiatief. In onze gemeente werken Mens De Bilt en Gemeente De Bilt samen met bewoners, lokale verenigingen, kerken en andere organisaties zoals de Zonnebloem,
Samen voor de Bilt, WVT, KunstenHuis Idea en Handje Helpen. Het
volledige programma staat op de website van Mens De Bilt.

    


De beste kwaliteit
van de op één na
beste slager











Het nieuws van onze unieke septembermaand actie gaat als
een lopend vuurtje rond in Midden-Nederland. Het is dan
ook het meest perfecte moment voor een kortingsactie zoals deze, het ideale moment om nieuwe
aanplant in uw tuin te zetten. De septembergrond is
nog warm en zacht waardoor de wortels van uw
aanplant zich goed ontwikkelen. Daardoor kunnen zij zich nog vóór de wintermaanden stevig
nestelen en bereikt u eerder volle wasdom
en rijkere bloei. Tel daarbij de
klinkende kassakorting dan bent u
blij, uw tuin mooier en gezonder en
uw portemonnee gespaard!!






  






SEPTEMBER

De maand waar
u het hele jaar
plezier van hebt

  



MINI KIP ROLLADE

Ca 150 gram per stuk, heerlijke één persoons rollade;
mild gekruid van binnen en buiten; smaakmakertje!!
ca. 25 tot 30 min. in de oven 150°C of de pan 100 gram

INDISCHE KIP WOKREEPJES

Fijne reepjes kipfilet, gemarineerd en gemengd met
Oosterse groente; te combineren met bijv. witte rijst
Kort en fel roerbakken in de wok of grote pan 100 gram
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N
Onder tuinplanten vallen: planten, heesters, bomen, fruit,
kruiden, groenten. Kortom álles wat u dit najaar kunt aanplanten! Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883
Wist u dat wij ook weer elke zondag open zijn van 12.00 tot 17.00 uur?
vaarderhoogt.nl • webshop.vaarderhoogt.nl
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1,50

1,65

VARKENHAAS IN ROOMSAUS

Malse blokjes varkenshaas in onze alom geroemde
bospaddestoelensaus, voor bij pasta, rijst..
Even kort roerbakken en klaar.....
100 gram

1,55

LIMOUSIN STOOFLAPPEN

Met Frans certificaat! Fijn van draad, mooi mager en
heerlijk mals te stoven, lekker voor hachee, boeuff...
Ca. 2½ - 3 uur stoven, eerst krokant aanbakken100 gram

1,95

LAMS OSSEBUCCO

Van ons bekende lamsvlees, voor de liefhebbers, met
een klein beentje erin, fijn van draad en mooi mager!!
ca. 2½ tot 3 uur rustig stoven...
100 gram

1,95

GEKONFIJTE EENDENBOUTEN

Helemaal sous vide bereid voor u! Heerlijk smaakvol en
mals resultaat; heel makkelijk en eenvoudig opwarmen;
ca. 25 min op 175°C in voor verwarmde oven 100 gram

Banenmarkt
voor vrijwilligers
En de Markt
Samen Leuke Dingen Doen

Dinsdag 4 oktober 2022

2,25
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,50
100 gram 1
VARKENS FILETpesto
marinade
t onze

Van de haasfilet, me

GERS
PEPER BUtR
een randje pepers...
100% runder me

100 gram

1,35

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl
Maandag t/m Vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00
Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 26 september t/m zaterdag1 oktober.
Zetfouten voorbehouden.

16.30-18.00 uur

Gemeentehuis Jagtlust

Uw lokale drukwerkspecialist

Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven

www.mensdebilt.nl

Kwaliteit is standaard . g!
Meedenken doen we graa
Parel Promotie
ontwerp+print+druk

Kon. Wilhelminaweg 461 • 3737 BE Groenekan
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl
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BEKEN D MAK I N G E N
Evaluatie verkeerscirculatieplan De Bilt
In 2014 stelde de gemeente De Bilt een verkeerscirculatieplan op voor de kern De Bilt.
In het voorjaar van 2022 zijn maatregelen
uitgevoerd die ervoor moeten zorgen dat
sluipverkeer door De Bilt wordt voorkomen.
De maatregelen zijn nu circa 4 maanden
van kracht. De gemeente is benieuwd wat
de effecten van deze maatregelen zijn en
laat daarom een onderzoek uitvoeren. Voor

het onderzoek worden vanaf 10 oktober a.s.
zeven dagen lang de onderstaande vijf
kruispunten in De Bilt met een camera geobserveerd:

3. Looydijk/Soestdijksweg Zuid;

1. Biltse Rading/Asserweg;

De camerabeelden worden gebruikt voor
conflictobservaties en het doen van verkeerskundige analyses. Persoonsgegevens

2. Tunnel Martin Luther Kingweg/Asserweg;

4. Dorpsstraat/Burg. De Withstraat;
5. Blauwkapelseweg/Biltse Rading.

worden verwerkt met inachtneming van het
Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met verkeer@debilt.nl.

Bilthoven, 28 september 2022
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Bankje en Blitz op tentoonstelling
door Henk van de Bunt
Zaterdag 10 september was de officiële opening van de tentoonstelling over Westbroek in de
Tweede Wereldoorlog; deze is in de expositieruimte van de familie Colijn, direct naast de
Molen De Kraai in Westbroek tot eind november te zien op woensdag van 14.00
tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
De tentoonstelling is een initiatief
van Douwe Tijsma en door hem
samengesteld in samenwerking met
de kerkelijke Werkgroep Israël en
de Kerk. Meer dan 75 jaar na de
bevrijding probeert men inwoners
van toen, met behulp van foto’s,
voorwerpen en de beschrijving van
gebeurtenissen een gezicht en een
verhaal te geven.; ‘Op dat zij niet
vergeten worden’.

de begeleiding richting Woerden.
In het verpleeghuis De Rustenburcht in Ursem staat een solide
eikenhouten bank, die door de bevolking van Achttienhoven werd
geschonken aan de gemeente Ursem als dank voor de genoten gastvrijheid in mei 1940. In de bank
staat ‘gesneden’ geschreven ‘Evacuatie mei 1940 Achttienhoven’.
Tot en met 26 november 2022 is
deze bank te zien in de tentoonstelling.

Hollandsche Waterlinie. Inunderen
wil zeggen dat de weilanden ongeveer 50 cm onder water worden
gezet. Bij het instellen van een inundatie moesten beide dorpen, met
samen ongeveer 1800 inwoners geëvacueerd worden. De heer Huydecooper van Maarsseveen was burgemeester van beide zelfstandige
dorpen tijdens WO II. In het evacuatieschema stond Ursem genoemd
als vluchtoord voor Achttienhoven
met zo’n 700 inwoners, inclusief
die van de Gagel. De 1100 inwoners van Westbroek zouden worden
verdeeld over Oterleek en Schermerhorn, elk 550 évacués. Het inlaadstation was het station Maartensdijk. Het uitlaatstation was
Alkmaar vandaar was er transport
naar de vluchtoorden. Een grondbeginsel bij de inkwartiering was het
intact laten van de gezinnen. Verder
werd beoogd bij plaatsing rekening

De Blitz - voor de nu meer dan 80 jaar oude kazerne - met stoere
brandweermannen in leren pakken, burgemeester Huijdecooper van
Maarseveen en de marechaussees Mobach en Witteveen.
te houden met godsdienst en sociaal
milieu’.
Dinsdag 14 mei (de dag van de
capitulatie van het Nederlandse
leger) vertrokken de inwoners van
Achttienhoven en Westbroek vanaf
station Maartensdijk. Na enkele
dagen tot enkele weken keerden de
inwoners van beide dorpen terug.
Als dank schonk de bevolking van
Achttienhoven deze bank aan de
gemeente Ursem’.

den, veroorzaakt door geallieerde
bombardementen, te blussen. Na
de oorlog kwam hij retour en werd
rond 1970, na ruim 30 jaar trouwe
dienst, bij de brandweer uit dienst
genomen. Hij ging in opslag op de
gemeentewerf Maartensdijk. Via
het brandweermuseum in Hellevoetsluis kwam hij als bruikleen en
later als schenking, terecht bij het
brandweermuseum Borculo, waar
hij nog volop wordt gebruikt.

Blitz
Het Achttienhovense- en Westbroekse brandweervoertuig uit WO
II, een Opel Blitz was in 1944 door
de Duitse bezetter meegenomen.
Het voertuig is ook weer voor een
paar maanden ‘op het oude nest’
weergekeerd. Tijsma vertelt hierover: ‘In Borculo staat een heel
mooi brandweermuseum, waar veel
is te vinden. Ook de Opel Blitz van
de brandweer Achttienhoven/Westbroek, bouwjaar 1938/1939, heeft
er een ere-plek gevonden. In 1944
werd de Blizt door de bezetter afgeVoor Veldhuizen Wagenbouw (Groenekan) was het als vrijwilliger een ‘klein kunstje’ de Blitz van Borculo naar voerd naar Duitsland. Daar hadden
ze haar hard nodig om alle branWestbroek te vervoeren.

In Westbroek
Voor de oud-vrijwilligers van de
brandweer Westbroek was de tijdelijke terugkeer van de Blitz een
uitgelezen kans om samen met hun
oude brandweerauto op de foto te
gaan. De Blitz is nu op de voorportieren voorzien van het wapen van
de gemeente Maartensdijk; Sint
Maerten op een blauw veld. Tot de
uitdiensttreding in 1970 heeft dit
wapen er nooit opgezeten. Op de
website van de Historische Vereniging Maartensdijk staat een filmpje
uit de jaren vijftig, waarop de Opel
Blitz in Achttienhoven en Westbroek in bedrijf te zien is.

Op de vlucht
De inwoners van Achttienhoven
en Westbroek werden op 13 mei
1940 vluchteling. De Nieuwe Hollandse waterlinie werd onder water gezet en inwoners en vee van
beide dorpen werden geëvacueerd.
1800 inwoners van Achttienhoven
vertrokken met de trein vanaf station Maartensdijk naar het dorpje
Ursum in Noord Holland. Het vee
vertrok onder goed georganiseer-

Reis
Douwe Tijsma beantwoordt de
vraag, daarbij geholpen door een
artikel van mei 1990 uit St. Maerten (Historische Vereniging Maartensdijk), hoe en waarom deze bank
uit Achttienhoven uitgerekend in de
gemeente Ursem arriveerde: ‘Achttienhoven en Westbroek liggen in
het inundatiegebied van de Nieuwe

Kunstveiling voor Leergeld De Bilt
De jubilerende Kunstenaarsvereniging BeeKk en Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven
organiseren op vrijdag 7 oktober een grote Kunstveiling in de Centrumkerk
Bilthoven. Burgemeester Sjoerd Potters veilt het eerste kavel.
Ruim vijftig hedendaagse kunstwerken en enkele antieke kavels
komen onder de veilinghamer. Alles wordt bij opbod verkocht en de
gehele opbrengst van de veiling
komt ten goede aan Stichting Leergeld De Bilt, die kinderen helpt om
mee te kunnen doen op school, met
sport of cultuur als daar thuis de
middelen niet voor zijn.

De veiling is gratis toegankelijk en
iedereen is van harte welkom om
mee te bieden op de kunstwerken,
om zo een mooi kunstwerk te bemachtigen en bij te dragen aan de
opbrengst voor Leergeld De Bilt.
Vanaf 19.00 uur is de Centrumkerk
geopend en kunnen de kavels onder
het genot van een drankje worden
bekeken. Om 20.00 uur start de veiling. Burgemeester Sjoerd Potters
is bereid gevonden om het eerste
kavel te veilen met de titel Wij/
Communicatie. Daarna neemt veilingmeester Willem Berdenis van
Berlekom de hamer over.

Tot 7 oktober worden de kunstwerken geëxposeerd in zo’n veertig etalages in Bilthoven, De Bilt,
Den Dolder en Maartensdijk. Op
website kunstkringbeekk.nl/veiling
zijn de kunstwerken ook te zien en
wordt een nadere toelichting gegeven op de werken, de veiling en in
welke etalage kunstwerken te zien
zijn. De winkeliers uit de kernen
Bij Primera, Maertensplein, Maar- ondersteunen de actie en doneren
tensdijk is kavel 23 van Armien ook producten en cadeaubonnen
Visser te bewonderen. [foto Henk die met de kavels onder de hamer
van de Bunt]
komen. Wie al een mooi kunstwerk

ziet en niet in de gelegenheid is om
naar de veiling te komen kan ook
tot en met 6 oktober per mail een
bod uitbrengen via mailadres pareo@planet.nl.
De veiling op 7 oktober komt geheel ten goede aan Leergeld De Bilt
en wordt mede mogelijk gemaakt
door de jubilerende Kunstenaarsvereniging BeeKk. Kunstkring
BeeKk bestaat dit jaar 25 jaar en
haar motto is; wie jarig is trakteert.
Leden van BeeKk hebben kunstwerken gedoneerd ten behoeve
van de veiling. Het resultaat is een
prachtig palet aan kunst in uiteenlopende technieken en formaten. Van
beelden tot naaldkunst en fotografie tot olieverfschilderij. De werken
zijn te bewonderen in de etalages
van de winkeliers die de actie en
het goede doel een warm hart toedragen.
Alle kunstwerken hebben een kavelnummer. Dit nummer is leidend
voor de veiling en opgenomen in de
veilingcatalogus die bij de winkels
en op de website van kunstkringbeekk.nl/veiling is in te zien. De
veiling is gratis te bezoeken en bie-

dingen (of donaties) worden uiteraard op prijs gesteld.
Tijdens de veiling komen ook diverse cadeaubonnen en producten
van de winkels onder de hamer.
Alles om met elkaar een mooi resultaat te bewerkstelligen voor
Leergeld De Bilt. Meer informatie
over de kunstwerken, de veiling,
voorafgaand aan de veiling bieden,
donaties en Leergeld De Bilt is te
vinden op de websites van Kunstkring BeeKk, Leergeld De Bilt en
Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven.

Bij DA Drogisterij Voila eveneens
aan het Maartensdijkse Maertensplein ‘hangt’ de leerbewerking
‘Kersen’(kavel 32) van Alkine van
der Laan. [foto Henk van de Bunt]

Burendag

Bewoners van de Van Einthovenweg en de Nobellaan hadden voor
de burendag zaterdag zelf voor hapjes en drankjes gezorgd. Voor de
kinderen was er een groot springkussen. [foto Frans Poot]

scholengroep

vrijdag

7 okt.

Open Dag
Maak
kennis met
onze school
Hollandsche Rading
De Bosbergschool
Onderdeel van
Proceon Scholengroep

9.00 tot 11.30 uur

Wij geloven in de kracht van samen leren en ontwikkelen. proceon.nl

De Vierklank

11

Inspirator voor de Woudkapel
Sinds kort vervult Madelief Brok de functie van inspirator van de Woudkapel; een
ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie voor vrijdenkers en zinzoekers.

Madelief Brok.
een taak om na te denken hoe we
daar mee omgaan en wat de alternatieven zijn. Zij wil ook zoeken naar
andere vormen van samenkomen.
Madelief: ‘Er moet naast zingeving ook ruimte zijn voor plezier en
ontmoeting. Uiteindelijk gaat het
erom dat je samen iets doet of vorm

geeft’. Madelief heeft een theateropleiding gedaan, werkte lang in
het onderwijs en is bijna klaar met
haar opleiding tot voorganger. Het
ontbreekt haar niet aan enthousiasme om haar nieuwe functie met
alle energie te vervullen.
(Frans Poot)

Remco Claassen op het podium
Remco Claassen is een bekende naam in de wereld van management en communicatie
en houdt een zaal vol publiek makkelijk een paar uur bezig met zijn tips en tricks.
Ik & Wij, leiding geven aan jezelf en anderen. Blijvende aandacht genereren
voor je product of dienst, is de basis voor een goed lopende business.
‘Verbaal meesterschap en krachtig communiceren, daar gaat het
over’, vertelt Hetty van Ee van Rotary Zandzegge. ‘Dat zit in de gereedschapskist van trainer Remco

Genomineerd voor
het Groene Lintje
GroenLinks De Bilt riep inwoners op om personen, groepen of
organisaties te nomineren voor het Groene Lintje 2022. Met het
uitreiken van het Groene Lintje worden initiatieven die werken
aan een sociale & duurzame gemeente De Bilt in het zonnetje
gezet. Op de drie genomineerde kandidaten kan worden gestemd
tot eind september door alle inwoners van gemeente De Bilt.

In haar functie wil Madelief met de
leden van deze vereniging onderzoeken hoe de toekomst er uit kan
zien. Hoe kun je mensen nog bewegen om lid te worden? Op welke
manieren willen mensen zich nog
binden?
Verbinding
De Woudkapel wil een maatschappelijke rol spelen in deze gemeente
en zoekt verbinding met andere
organisaties. In dit huis vinden bijeenkomsten, optredens en vieringen
plaats rondom kunst, cultuur, meditatie, muziek, literatuur en zingeving. De vraag van Madelief is dan
ook: ‘Hoe weten mensen ons te vinden? IK weet zeker dat het aanbod
interessant kan zijn voor veel mensen in de omgeving. Maar mensen
weten nog niet goed genoeg wat
hier gebeurt. Wat is er nog over van
de gemeenschapszin in deze tijd?
Veel organisaties en verenigingen
kampen met een terugloop van leden’. Volgens Madelief is het ook

28 september 2022

Claassen, die hij de deelnemers aan
het Zandzegge event in Figi gaat
overdragen op 20 oktober’.
Met zijn verhaal, anekdotes, uitwisseling met de zaal, humor en

impact, wordt 20 oktober een beleving en ervaring die beklijft.
Remco heeft er zin in: ‘Het gaat om
de onderliggende drijfveren en het
plezier aanboren in mensen. Het
wordt een mix van educatie, entertainment en empowerment. Dus
wel inhoud, maar niet droog. Het
moet ook leuk zijn en ze moeten er
iets mee kunnen in hun dagelijks
werk en leven’.
De opbrengst van de avond is voor
het goede doel van de Bilthovense
dames van Zandzegge: de Buddha
Smile School in India. Daar krijgen
kinderen van op straat levende gezinnen onderwijs, een maaltijd per
dag en warme kleding die ze dag en
nacht dragen.

Remco Claassen zorgt voor een leuke avond.

Kaarten
bestellen
kan
via
rotaryzandzegge@gmail.com.
(Ilona Hofstra)

Na voorgangers als Plog it Up,
BiltsHeerlijk, het weesfietsenproject, Repaircafé en de Voedselbank kunnen inwoners van De
Bilt nu stemmen voor een nieuwe
winnaar: De eerste genomineerde
is de stichting ‘Vrienden van het
van Boetzelaerpark’. Zij werken
aan het behoud van het Van Boetzelaerpark in De Bilt, geven voorlichting, organiseren allerlei activiteiten en onderhouden het park.
Kinderburgemeester Feline is de tweede genomineerde. Ze brengt
duurzaamheid onder de aandacht bij de Biltse jeugd, organiseerde de
‘zwerfafval-challenge’ en schreef inspirerende columns. De derde genomineerde is BENG!, de energiecoöperatie van en voor inwoners van
de gemeente De Bilt. Zij streeft naar een energieneutraal De Bilt. Met
bedrijven en bewoners zoeken zij naar locaties voor het opwekken van
groene stroom en warmte. Op debilt.groenlinks.nl stellen de genomineerden zich voor.
Uitreiking
In de Week van de Duurzaamheid vindt op 14 oktober van 15.00 tot
19.00 uur de Biltse Streekmarkt plaats bij Kinderboerderij De Schaapskooi in Bilthoven. De winnaar van het Groene Lintje 2022 wordt tijdens
deze markt bekend gemaakt. De winnaar van vorig jaar – Jolanda van
Hulst (Voedselbank De Bilt) reikt het lintje om 17.30 uur uit.

Weekend
van de Wetenschap
Op zaterdag 1 oktober opent het KNMI zijn deuren voor
het publiek tijdens het Weekend van de Wetenschap.
Tijdens deze dag kun je een kijkje nemen achter de
schermen van weer, klimaat en seismologie.
Kun je door te springen de aarde laten bewegen? En wat is er allemaal te zien op een weerkaart? Tevens kun je meer te weten komen
over het werk van het KNMI. Je kunt in gesprek met meteorologen
en wetenschappers. Ook kun je proefjes doen, de windtunnel bekijken
en er wordt een weerballon opgelaten. Kinderen kunnen knutselen en
geschminkt worden.
Vanwege beperkte capaciteit is inschrijven voor deze dag verplicht
(vanaf 4 jaar). Inschrijven kan vanaf maandag 19 september via www.
knmi.nl. Er zijn verschillende tijdslots beschikbaar. Let wel: vol = vol.

KBH presenteert ‘Biltse Proms’
Wat krijg je, wanneer je twee steengoede zangers, swingende dj’s en zo’n 80 muzikanten een podium
geeft om heerlijke muziek te maken? Juist, dan krijg je de Biltse Proms. Op zaterdagavond
8 oktober gaat het dak eraf in de sporthal van het H.F. Witte Centrum in De Bilt.
Dit spetterende proms-concert voor
jong en oud wordt afgesloten met
een afterparty. Het publiek kan rekenen op een gevarieerde avond met
een mix van musicalmuziek, popmuziek, meezingnummers en bekende
klassieke werken. Vocale solisten
zijn Iris Verhoek en Charly Luske.
De muziek wordt verzorgd door de
Koninklijke Biltse Harmonie.
Zangeres Iris Verhoek heeft al vaker met de KBH opgetreden, bijvoorbeeld met het Promsconcert
in 2019, maar ze is vooral bekend
als winnaar van The Voice Kids in

2017. Charly Luske heeft ook met gen via https://events.flextickets.nl/
The Voice of Holland meegedaan event/biltse-proms.
en is naast zanger ook tv-presentator, acteur, producent en musical- Lezersactie
ster (o.a. The Passion en We Will Voor de lezers van De Vierklank
Rock You).
is een aantal kaarten gratis beBezoekers kunnen staand of zittend schikbaar. Om hiervoor in aangenieten van de solisten en muzi- merking te komen stuurt u een
kanten. Dit alles onder het genot mail naar info@vierklank.nl met
van een hapje en drankje, welke tij- ‘Biltse Proms’ in het onderwerp.
dens het concert in de zaal verkrijg- De kaarten worden onder de inbaar zijn. Na het concert kan er nog zenders verloot; iedereen ontverder gedanst worden op muziek vangt sowieso bericht.
gedraaid door Dj’s Dike and Lion.
Kaarten kosten € 20,- ; te verkrij-

Guus Geebel maakte in 2021 deze foto van die intrigerende toren met
daarbovenop een witte bol die als een bovenmaatse champignon over
het landschap uitkijkt.

Deze week op vrijdag op de markt in Bilthoven

Fijn
Volkoren

Brood van Toen
Meergranen

Speculaas
Tas
PER TAS
10,00

3 STUKS
5,25

3 STUKS
6,75

Planetenbaanmarkt bruist
weer op vrijdag
De markt op de Planetenbaan in Bilthoven is de enige weekmarkt die de gemeente
nog telt. Een 20-tal kramen stalt wekelijks van 9.00 – 15.00 uur de waren
uit in een langgerekt lint op de Planetenbaan.
Tijdens coronatijd kreeg ook de markt een gevoelige tik. Alle niet essentiële handel mocht
er niet meer staan en de markt leefde gedurende een periode van zo’n maand of acht in
uitgedunde vorm voort. Inmiddels ligt die periode ver achter ons want sinds mei 2021 is
de markt weer zo goed als compleet. Een aantal ondernemers overleefde de coronacrisis
helaas niet.
Breed aanbod
Veel van de ondernemers komen van ver en werkdagen van 5 uur ’s morgens tot 7 uur ’s
avonds zijn hun niet vreemd. Een enkeling daargelaten zoals de uit de Bilt afkomstige
Marco Azzara die met wenskaarten, fournituren en hobbyartikelen naast de kaasboer aan
het eind van de markt staat. De markt heeft een aardig compleet aanbod. Er zijn twee kaasboeren, een sterpoelier, een slager, twee groenteboeren, 2 bloemenhandels, een aardappelhandel, vishandel, kleding, beenmode, ondermode, snoep, een enorme wagen met heerlijk
brood en een Reformkraam met vitaminen en voedingssupplementen.
Daalder
Op de markt is uw gulden een daalder waard werd in 1968 als leus door de Centrale Vereniging Ambulante Handel geïntroduceerd en is ondanks invoering van de euro nog steeds
een gevleugelde uitspraak. We weten allemaal dat ermee bedoeld wordt dat je op de markt
méér voor minder geld krijgt. De enige manier om te testen of dat nog steeds geldt is om de
markt een bezoekje te brengen.

Elke vrijdag op de markt
- Planetenbaan Bilthoven

MULTI TOTAAL
• makkelijker door te slikken
dan tabletten
• basisaanvulling zonder
bijzondere toevoegingen
• in een plantaardige capsule
90 capsules €

14,95 / 180 capsules € 27,95
In 2021 waren er bloemen voor de niet-essentiële marktkraamhouders bij terugkeer op de markt.

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92
of mail naar info@vierklank.nl

Wij zijn
leverancier
van o.a.
Family Cards,
Belarto
en Buromac.

Wil je gezellig en sportief bezig zijn
met badminton en/of tafeltennis
in Maartensdijk?

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.

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl
tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten

Dat kan op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Vierstee.
De hele maand oktober is het vrij inlopen en meedoen.
Voor iedereen tussen de 16 en 96 jaar. Breng zelf sportkleren
en sportschoenen mee, dan zorgen wij voor rackets/batjes
en shuttles/balletjes.
BC Reflex Maartensdijk
Vragen? Kijk ook op www.badmintonmaartensdijk.nl of laat
een bericht daar achter.

RE

FLEX
*

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

Vind je het weer tijd voor een binnensport of wil je fit blijven op een leuke manier?
Heb je met badminton en of tafeltennis veel plezier beleefd op vakantie of altijd al een
keer willen proberen?

*

Hip
&
Trendy

Iets te vieren?

In het lidmaatschap van BC Reflex mag je één van de twee sporten beoefenen, maar
twee mag ook. Er is een leuke groep recreanten actief, maar het is ook mogelijk om bij
badminton in de districtscompetitie mee te spelen.
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Eric Ippel neemt afscheid
van Groen van Prinstererschool
door Guus Geebel
Na 19 jaar neemt Eric Ippel afscheid als directeur van de Groen van Prinsterschool.
Zijn lijfspreuk is: ‘De dingen simpel houden is vrij moeilijk. De dingen
moeilijk maken is daarentegen vrij simpel’.
‘Wat mij vanaf 1985 hier gehouden
heeft is dat de cultuur van de school
er een is van we doen het samen.
De interactie met de ouders is over
het algemeen uitstekend en we
doen het allemaal voor de kinderen.
Het is hier laagdrempelig dat vind
ik een hele plezierige combinatie
met samen doen. Dat doen we met
het team en dat hebben we naar de
ouders toe. We geven aan de kinderen mee dat we hier een respectvolle kleine samenleving hebben die
mooi is’, aldus Eric Ippel.
Afscheid
‘Op 29 september is het afscheid
met de kinderen, dat voor mij nog
een verrassing is en op 30 september met het schoolteam.’ Eric Ippel
was vanaf 1985 leerkracht bij de
Groen van Prinstererschool in De
Bilt en 19 jaar directeur. ‘Martin
van Veelen was hier directeur en
werd dat bij De Rietakker. Ik heb
het hier toen gaandeweg overgenomen om te ervaren of het iets voor
mij was. Ik vroeg me af of ik het
wel leuk vond om een andere rol te
gaan spelen en een groep kinderen
in de steek te laten. Het was een
mooie manier om dat uit te proberen. Ik volgde een opleiding tot
schoolleider en toen werd het op
enig moment officieel.’
Eric Ippel is geboren en getogen
in Utrecht waar hij ook de onderwijzersopleiding volgde. ‘Het was
geen jongensdroom. Ik had en heb
nog steeds affiniteit met techniek
en wilde graag iets technisch gaan
doen. Ik heb oudere zusters die in
het onderwijs zaten. Die vonden
dat ik een goede voor het onderwijs
zou zijn maar dat wilde ik eigenlijk
niet. Ik ben toen in militaire dienst

gegaan en daarna toch de pedagogische academie gaan doen.’ Na
de opleiding in 1981 heeft hij op
verschillende scholen gewerkt, in
Utrecht, Nieuwegein en Badhoevedorp. ‘Het leerlingenaantal liep
daar wat terug en mijn aanstelling
ging van vijf naar vier dagen. Toen
kwam hier in 1985 een dag beschikbaar en na een half jaar werd
het een volledige baan.’
Ontwikkelingen
‘Het onderwijs is voortdurend in
beweging. Dat maakt het vak ook
erg aantrekkelijk.’ Een van de grote verschillen met de eerste jaren
noemt hij het gebrek aan kennis
van een leerkracht van wat een kind
kan hinderen in zijn of haar leren.
‘Nu weten we bijvoorbeeld wat van
autisme en alle andere dingen die
kinderen kunnen dwarszitten. We
houden ons nu ook meer bezig met
kinderen die heel makkelijk leren
en waarvoor het reguliere aanbod
te weinig is. Dat hebben we de afgelopen jaren ook ontwikkeld. We
zijn begonnen met kinderen die
goed leerden in een apart groepje
te bedienen. Dat is nu veelal geïntegreerd in de klas. Daar werd vroeger anders op gereageerd omdat
je niet beter wist. Nu weet je van
hoogsensitiviteit en het hele spectrum waar je mee te maken kunt
hebben, waardoor je de hulpvraag
die kinderen hebben beter kunt beantwoorden.’
Simpel
De Groen van Prinstererschool
heeft 240 leerlingen en het team
bestaat uit 24 medewerkers. ‘Wat is
het meest zal missen zijn de sociale
contacten. Ik kom ’s morgens naar

school, drink een kop koffie met het
team daarna ontvang ik de kinderen
bij het hek en spreek met ouders.
Ook de ontwikkeling van kinderen
en alles wat hier op school gebeurt
zal ik missen. Wat ik niet ga missen
is wat er in de maatschappij overal
gebeurt. Mijn lijfspreuk is: De dingen simpel houden is vrij moeilijk.
De dingen moeilijk maken is daarentegen vrij simpel.’ Hij noemt allerlei functies en taken die binnen
de school gekomen zijn. ‘Daarvoor
moeten mensen cursussen volgen,
stukken schrijven, overleggen. Het
heeft allemaal niets te maken met
de kinderen waarvoor we aan het
werk zijn. In mijn optiek kan dat
wat simpeler. Je ziet het in de hele
maatschappij. Wat ik mis is dat je
het vertrouwen niet meer kan geven aan mensen die voor de klas
staan. Dat vind ik altijd een brevet
van wantrouwen dat je uitdeelt. Je
moet uitgaan van gekwalificeerde
mensen voor de klas die zoveel hart
voor en kennis van kinderen hebben dat zij de kinderen op de juiste
manier begeleiden en ze kunnen
geven wat ze nodig hebben. Ga dat
niet in allerlei ingewikkelde plannen vastleggen.’
Samenwerking
De samenwerking van tien scholen
binnen Delta noemt hij prima. ‘Als
directeuren volgen we samen opleidingen en cursussen. Dat geldt ook
voor de leerkrachten. Het wordt
steeds meer een eenheid.’ Met Ella
Prins van de Julianaschool had Eric
een speciale band die is ontstaan
toen de Julianaschool in de opheffingsnorm zat en aan de Groen van
Prinstererschool gekoppeld was.
Door de jaren heen zijn kinderen

Eric Ippel zal de kinderen erg gaan missen.
uit allerlei landen op de school gekomen. Er zijn nu ook twee Oekraïense zusjes. Eric Ippel noemt de
ouders van leerlingen de ambassadeurs van de school. Er is een actieve activiteitencommissie. Onlangs
bracht een sponsorloop waaraan
ruim 200 kinderen meededen om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Oekraïnse kinderen, meer
dan 10.000 euro op. De Groen van
Prinstererschool heeft het oorlogsmonument bij Jagtlust geadopteerd.
Corona
‘De afgelopen jaren met corona zijn
niet de meest leuke geweest. Ziekte, afstandsonderwijs en kinderen
die thuis zaten, dat was geen feest-

je. We hadden ook ‘Wij missen jullie’ geplakt. Digitaal vergaderingen
is niet mijn ding.’ Eric Ippel sluit
af met: ‘Ik heb hier met ontzettend
veel plezier al die jaren gewerkt met
dank aan het team, de ouders en de
kinderen. Op momenten die minder
leuk waren heb ik geprobeerd mijn
lijfspreuk erop toe te passen en te
kijken waar ga ik me nu echt druk
over maken. Ik had nooit gedacht
dat ik hier zo lang zou werken.’ Jessica Mulder gaat Eric naadloos opvolgen. Zij draait vanaf dit schooljaar al volop mee. Op donderdag 29
september om 14.30 uur is er een
receptie op de Groen van Prinstererschool. Iedereen die wil mag dan
afscheid nemen van Eric Ippel.

Opruimdag zwerfafval
In het kader van de World Clean Up Day was er zaterdag 17 september
in bijna alle kernen van deze gemeente een actie om zwerfvuil op te
ruimen, gecoördineerd door de organisatie Plog it Up De Bilt. De wijkvereniging De Bilt Noord/Oost deed ook aan deze actie mee, evenals de
Biltse vestiging van de Albert Heijn. (Frans Poot)

Martin Luther King-school
wint Schoolkorfbaltoernooi
Afgelopen vrijdag vond het Jumbo Jelle Farenhorst Schoolkorfbaltoernooi plaats, georganiseerd
door korfbalvereniging Tweemaal Zes. De winnaar van de wisselbeker is de Martin Luther
Kingschool geworden. Die school heeft de best behaalde resultaten van de hele dag.
Het schoolkorbaltoernooi is een
jaarlijks terugkerend evenement dat
al vrijwel vanaf de oprichting van
de vereniging (1968) georganiseerd
wordt. Het volledige programma is
onder schooltijd zodat alle kinderen
in plaats van een lesdag een heerlijke dag sport hebben. Alle uitslagen,
standen en foto’s van de winnaars
zijn na te kijken op de site van de
club: www.tweemaalzes.nl.
Groepen 3 en 4
Er was natuurlijk ook gedacht aan
de leerlingen van de basisschoolgroepen 3 en 4. De 150 leerlingen
van 5 scholen deden heel veel spelletjes, speelden een aantal korfbalwedstrijdjes, moesten schieten,
door een hoepel heen gooien en
in estafettevorm rondjes rennen.
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers liep alles op rolletjes. Voor alle

Na de actie zagen de straten in de deelnemende wijken er weer schoon
uit evenals het parkeerterrein van de A.H.-vestiging.

KunstBuffet voor kinderen
Na het succesvolle KunstBuffet deze zomer organiseren
KunstenHuis Idea en WVT tot eind dit jaar een super leuk
gratis activiteitenaanbod voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Het KunstBuffet biedt verschillende cultuuractiviteiten
aan zoals; circus, schilderen, koken, dansen en medialab.
De Martin Luther King-school viert de winst van de wisselbeker.
scholen was er een mooie beker. met een al korfballend klasgeDe eerste prijs ging dit jaar naar t’ nootje. Iedereen mag 4 keer gratis
Kompas uit Westbroek.
meetrainen op de TZ-velden.
Vier keer gratis meetrainen
Voor inlichtingen: Henny de Rooij,
Denk je nu: dat korfballen is echt telnr. 0346 212971 of kijk op www.
leuk, ga dan eens een keertje mee Tweemaalzes.nl.

Met het KunstBuffet willen KunstenHuis Idea en WVT dat alle kinderen toegang hebben tot kunst en cultuur. In het KunstBuffet kan je
overal van proeven, zonder kosten en zonder aanmelding. De ‘tafel’
staat klaar bij WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven op maandag van 15.30
tot 17.00 uur, voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en bij KunstenHuis Idea,
Planetenplein 2 in Bilthoven op woensdag van 15.30 tot 17.00 uur voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar en zaterdag van 13.30 tot 15.30 uur voor
ouders & kinderen van 6 t/m 12 jaar.
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Nootjes
Te koop aangeboden
Boeken A. Koolhaas: Ten
koste van.. Liefdes tredmolen, De Laatste Goendroen,
Andermans huid en een schot
in de lucht. Totaal €2,-.Tel.
06-14040516
Boeken van Allan Poe. De
fantastische reis ,buiten adem,
gruwelijke verhalen en verhalen van Allan Poe. Totaal €2,-.
Tel. 06-14040516

zonnebloem aan beide kanten, Marcel: 06 21290891.
iets aparts. €25,-. Tel. 0346Diversen
243758
Bouwtekening van hobbel- Oud ijzer- en metaalafpaard, modelbouw. Leuk voor val B.A.S. Recyling kinderen. €10,-. Tel. 0346- Maartensdijk. www.basrecyling.nl Tel. 06-40764075
243758
Bouwtekening van bolderwa- M E N S T R U A T I E gen, uitgegeven door Karwei KLACHTEN?
post €10,-. Tel. 0346-243758 www.praktijkvoormesologie.nl
De Bilt 06-42104830

Beschikbaar voor tijdelijke gezins bewoning m.i.v.
1 december a.s. Zie www.
bilthovenhuur.nl en/of mail
gjmtn@outlook.com

VERLOREN op woensdag
14 september mijn witte,
half lange zomerjas: wit
harig, zacht. Verloren tussen
Albert Heijn (Kwinkelier),
Julianalaan,
Palzerweg,
tunneltje, Gregoriuslaan,
Activiteiten
Problemen met LEREN?
Palestrinalaan
richting
Zaterdag 1 oktober van www.ouderenkindspreekuur.nl Sweelincklaan. Als u hem
10.00-13.00 uur, tweede- De Bilt 06-42104830
gevonden heeft, heel graag
hands KinderKledingMarkt,
In centrum van Bilthoven een bellen: 06-44316076
Landwinkel de Hooierij,
zeer ruime, gestoffeerde 6
Universiteitsweg 1, De Bilt.
kamer TUSSENWONING.

3 wijnglazen met gekleurPersoneel gevraagd
de voet. Totaal €0,20. Tel.
06-14040516
Bezorgen in MAARTENSLeren poef met opbergruimte DIJK! Bezorger voor De
€10,-. Kattenreismand € 5,-. Vierklank gezocht voor de
Braamsluiper, Distelvink,
Tel. 06-42455783
Boomklever, Graspieper
Skipak merk Lupilu, maat en Dierenriem. Meld je aan
98/104, lichtblauw met don- via info@vierklank.nl of bel
kerblauwe streepjes, z.g.a.n., 0346-211992.
€7,50, Tel. 06-11395099
Skipak merk Lupilu, maat
98/104, donkerblauw met
witte sneeuwvlokken op
borstgedeelte, z.g.a.n., €7,50.
Tel. 06-11395099

28 september 2022

Personeel aangeboden

TUINMAN heeft nog tijd.
Voor al uw snoeiwerk, fatsoeneren, voorjaarsbeurt, bestraten enz. Alles is bespreekbaar.
Altijd vrijblijvende prijsopVoetbalschoenen
Nike, gave. Tel. 06-50660689 www.
Bravata, maat 28, zwart met hoeree-tuinen.nl
wit, nieuw in doos, €22,50.
HOVENIER voor al uw
Tel. 06-11395099
tuinwerkzaamheden.
2 puzzels van Haasteren, Seizoensbeurt, hogedrukreicompleet, 1000 stukjes. Beurs niging, schuttingen, bestrav.d. toekomst en Het ontbre- ting. Bel vrijbl. 06-49377634
kende stukje. Per stuk €7,50.
Beiden tegelijk voor €10,-. MEUBELSTOFFEERDERIJ
Kwarten
Tel. 06016613197
Uw bank of stoelen weer als
Ticket Floriade €12,-. Tel. nieuw!
030-2291172
Oude Brandenburgerweg 4a
Te koop: Bosch AHS 42-16, Bilthoven, tel. 030 2600088
elektrische heggeschaar. Woonkamer SCHUREN
Mes lengte: 42 cm; conditie: afwerken incl. alles €700,gebruikt. Tel. 030-228112
vloertjeschurenpeterhuren.nl

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen.
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating,
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel.
0346-212787
Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc.
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland.
Tel. 06- 50897262
Jezus is de weg! Voor ieder mens naar God!
Deze boodschap wordt iedere zondagmiddag om 14 uur
gebracht.
Evangelische Gemeenschap.
Zuiderkapel, Boslaan 3 in Bilthoven.
Inl. 030-6035463 / 2283034.

Cursussen/ trainingen

Wij zijn
leverancier
van o.a.
Family Cards,
Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!
Kom gerust langs om te kijken of
neem de boeken mee naar huis en
bepaal je keuze daar op je gemak.
Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461
in Groenekan. Bel 0346 - 21 12 15,
mail naar info@parelpromotie.nl
tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

• Nieuws • Agenda • Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 /

www.regiotvdebilt.nl

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

4x Gratis Bridgen in Maartensdijk
Kom 4 dinsdagavonden gratis kennismaken met
Bridge Club Maartensdijk in de Vierstee.
Bel voor meer informatie 030-2204592

4

Teken – SCHILDERCURSUS in Maartensdijk op donderdagmiddag van 13.45 - 15.45 uur. Ervaren docent. Tel.
030-2292461

Gratis proefles cello. In Kunstenhuis-Idea Biltse
Muziekschool, Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven.
Proefles in ontspannen 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.
Frank Linschoten cello docent. 06 19067441. celloles-franKinderbox €20,- en kinder- sinds 1988. Tel. 06-20776453 klinschoten.nl & kunstenhuis.nl/cello
steol €20,-. Beiden van hout. Tuinvreugde is de natuurlijke
Tel. 0346-212056
HOVENIER. Kijk op
Geknoopte tafelloper van een www.tuinvreugde.nl of bel

Adverteren met een Nootje

5
Groenekan
Maartensdijk
E-mail

De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam ............................................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................
PC/Plaats ...........................................................................Tel ......................................................

Op ’t bankje

Twee vrouwen komen van verschillende kanten op het bankje af.
Als ze vlakbij zijn herkennen ze elkaar en bij mij aangekomen
zegt een van de vrouwen: ‘Laten we even gaan zitten.’ Ze zien
er nog gebruind uit en ik hoor al gauw dat ze allebei in Griekenland op vakantie geweest zijn. De ene vrouw geniet er nog
duidelijk van na. Ze ziet er stralend uit en gaat meteen zitten. De
andere kijkt wat bedenkelijk, maar komt er toch maar bijzitten.
‘Vertel, hoe heb je het gehad, je was toch ook op Kreta, wij hebben toch zo genoten’, begint de stralende. De andere heeft het
kennelijk heel anders ervaren. ‘Ik was blij dat ik weer thuis was,
die warmte is niks voor mij. Het eten vond ik ook niet lekker,
dus heb ik in het appartement steeds zelf gekookt, maar je mist
toch de spullen die je hier hebt’, zegt de andere vrouw. ‘Nee, ik
heb het wel weer gehad.’ De andere vrouw wordt er niet door uit
het lood geslagen en blijft uitweiden over de geneugten van haar
vakantie. ‘Voor mij had het nog wel wat langer mogen duren. We
hebben het geweldig gehad. We houden allebei van het Griekse
eten en hebben bijna iedere dag lekker op een terras gegeten. En
dan die heerlijke zon, we gaan volgend jaar vast weer.’ Hoezeer
ze haar best ook doet, ze weet geen enkel enthousiasme bij haar
buurvrouw over te brengen. Die heeft de drie weken kennelijk
alleen maar als een ramp ervaren. Ik vraag me af of ze thuis wel
tevreden is, want als er tijdens de vakantie helemaal niets deugt,
moet het thuis of volkomen ideaal zijn, of ze is gewoon nooit
tevreden. Maar de stralende vrouw geeft het niet op en gooit het
over een andere boeg. ‘We vonden de markten ook zo leuk. Al
die verschillende soorten groenten en die lekkere verse vis. Mijn
man vindt het een sport om af te dingen als we wat kopen. Als er
wat van de prijs is afgegaan, krijgt hij meteen het idee wat verdiend te hebben, maar volgens mij houden ze er met de prijzen
gewoon rekening mee dat je gaat afdingen.’ Ik zie de vrouw nog
steeds nagenieten, maar de andere reageert nauwelijks. Haar kan
het allemaal niet bekoren. ‘We zijn één keer op de markt geweest
en ik vond het maar vies. De vis stonk vreselijk en het was ook
modderig. En al die vliegen. Ik snap niet wat je daar leuk aan

vindt.’ Je kan zien dat het de stralende vrouw niet zoveel kan
schelen wat ze ervan vindt. Zij heeft een fijne vakantie gehad
en weet nog lekker na te genieten. ‘Mijn man heeft een heleboel foto’s gemaakt en die zijn heel mooi geworden. Hij heeft
nog een echte camera en heeft een mooi album met echte foto’s
gemaakt. We trokken heel veel op met een Belgisch echtpaar uit
Antwerpen. Volgende week gaan we erheen om de foto’s te laten
zien en maken we er een leuk weekend van. Ze wilden dat we
bij hen bleven slapen maar we hebben een leuke hotelaanbieding op internet gevonden en dan gaan we van daaruit wel bij
ze op bezoek en in de stad samen eten.’ De andere vrouw heeft
de vakantie al uit haar hoofd gezet. ‘Ik ben meteen toen ik thuiskwam alles gaan schoonmaken, heb de was gedaan en de tuin
bijgewerkt. We hebben meteen weer lekker
sperziebonen met een karbonade
gegeten.’ Als ze opgestapt zijn
moet ik lachen en concludeer
dat we gelukkig allemaal verschillend zijn, anders werd
het wel heel saai.
Maerten
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DOS verliest van Fiks
DOS had lange tijd het betere van het spel, maar trok toch uiteindelijk aan het kortste eind.
In de laatste minuut scoorde Fiks de winnende treffer en bleven de beide punten in Oegstgeest.

Controle
op Ruitervignet
Terreinbeheerders op de Utrechtse Heuvelrug gaan
ruiters en menners controleren op het bezit van
een Ruitervignet. Afgelopen maanden konden
paardenbezitters wennen aan het vignet.

In de beginfase van de wedstrijd tastten beide ploegen elkaar een beetje
af en kwam de wedstrijd moeizaam
op gang. Fiks opende de score met
twee doelpunten, maar de Westbroekers maakte snel weer gelijk. In het
verloop van de eerste helft raakte
DOS beter in de wedstrijd. Qua
veldspel en scoringsmogelijkheden creëerde de ploeg duidelijk een
overwicht, maar de afronding liet te
wensen over. Het afstandsschot was
ver onder de maat en ook vanaf de
stip werd tot tweemaal toe gemist.
Een zuinige 6-6 tussenstand was
halverwege bereikt.
DOS kwam goed uit de kleedkamers en verzilverde nu wel de
kansen. Met een 7-10 tussenstand
beloonde het team zich voor het
goede spel. Het lukte echter niet
om verder door te drukken en Fiks
kwam toch weer dichterbij. Enerzijds doordat er verdedigend onvoldoende geconcentreerd werd gehandeld. Anderzijds doordat vooral
het eerste aanvalsvak machteloos
was. In de laatste fase van de wed-
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Het voor ruiters en menners die met hun paard de paden van de Utrechtse Heuvelrug op willen sinds 1 januari verplicht om een ruitervignet
aan te schaffen. Met de bijdragen uit het vignet kunnen ruiterpaden onderhouden worden.
Verschillende gemeenten, terrein- en particuliere eigenaren doen mee
met het ‘Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug’. In totaal bieden zij samen
een gebied van ruim 230 kilometer aan paardenpaden. Het gaat onder
andere om gebieden van het Utrechts Landschap, de gemeenten De Bilt
en Zeist en de landgoederen Eyckenstein en het Maartensdijksebos.

- ingezonden mededeling -

Beide punten bleven in Oegstgeest
strijd lieten de Westbroekers zo de
wedstrijd uit haar handen glippen.
Bij 20-19 kwam Fiks voor het eerst
op voorsprong. Alhoewel DOS nog
wel snel de gelijkmaker scoorde,
was het slotakkoord voor Fiks.

den afgerond. Waar een punt minimaal verdiend was, bleef DOS met
lege handen achter.
Vanavond (woensdagavond 28
september) speelt DOS thuis tegen
Tempo. Aanvang 20.00 uur. Aanstaande zaterdag speelt DOS een
Op dit niveau wordt het direct afge- uitwedstrijd tegen Sporting Delta
straft wanneer de kansen niet wor- in Dordrecht om 15.30 uur.

Overwinning glipt uit handen
Tweemaal Zes

SVM en Mac3Park
verlengen samenwerking
Zaterdag jl heeft mevrouw Mulder CEO van Mac3Park
het nieuwe contract getekend! Daarmee is het sponsorcontract voor 1 jaar verlengd en blijft Mac3 Park
hoofdsponsor van de SVM selectie.
Een deel van de sponsoring komt ook ten goede aan het verhogen van
de deskundigheid van de jeugdleiders en trainers (trainerscursus). Mevrouw Mulder heeft kennisgemaakt met de spelers en de staf van onze
selectie en aansluitend vanaf de Mac3Park business seats een deel van
de wedstrijd SVM1 bekeken.

Na vorige week een overwinning binnengesleept te hebben op de velden in Maartensdijk,
was het deze week tijd om naar Ermelo af te reizen voor het duel tegen Dindoa.
Vooraf was bekend dat er weer kansen zouden komen op de overwinning en dat bleek ook uit het spelverloop. Het alom terugkerende
thema, discipline en overhouden,
gold ook nu weer voor de spelers.
Dat wierp zijn vruchten af, want nadat de score gelijkmatig opliep tot
3-3, was het de hoofdmacht van TZ
die met 4-6 voor stond bij rust.

In de kleedkamer werd gewaarschuwd ervoor te waken niet in te
zakken, zodat Dindoa in hun spel
zou kunnen komen. Hoewel de
Maartensdijkers ook in de tweede
helft bleven knokken, lag het momentum bij de tegenpartij. Waar het
in de eerste helft lukte om gezamenlijk vier goals te maken, kreeg een
heer van Dindoa het op zijn heupen

en schoot hij er vier in. Toch bleef
het scoreverloop in evenwicht tot
14-14. In de slotfase wisten de Ermelo’ers een gat van twee te slaan,
waar TZ niet meer van terug had.
In de laatste minuut werd de aansluitingstreffer gemaakt, waarna er
uiteindelijk geen tijd meer was voor
de gelijkmaker. De eindstand stokte
op 16–15. (Robbert Kramer)

Opening Beweegroute
Vrijdag opende wethouder Dolf Smolenaers onder ruime belangstelling van kinderen
en volwassenen de nieuwe Beweegroute door de gemeente. Deze beweegroute
is geschikt om te wandelen, te fietsen en om hard te lopen.
Op de paaltjes, die langs de route daar uitgevoerd kunnen worden. te verbeteren. Het enthousiasme
staan, zijn met een QR code op Het doel is om de kracht, conditie van de toeschouwers was duidelijk
de telefoon oefeningen te zien die en coördinatie van de deelnemers hoorbaar. (Frans Poot)

Bloemen voor de CEO van Mac3Park.

Nu de R weer in de maand is gekomen
valt het blad binnenkort van de bomen
en na de bladblazerij
is het wachten tot mei
voor we een maand zonder R tegenkomen

Limerick

Guus Geebel
advertentie

zaterdag

1 oktober
SPORTPARK WELTEVREDEN

aanvang: 14.00 uur

FC DE BILT
Wethouder Dolf Smolenaers, Jimmy-Boy Spies, de buurtsportcoaches, kinderen en volwassenen bij het zojuist
onthulde paaltje.

FC OLYMPIA

De Vierklank
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Natuurlijk Maartensdijk deelt uit
Natuurlijk! Maartensdijk spant zich in om Maartensdijk volgend jaar
groener en gevarieerder te krijgen voor natuur en milieu.
Zo kreeg de brandweer van Maartensdijk op de open dag zwaluwnesten aangeboden door de
werkgroep voor biodiversiteit. Afgelopen jaar zijn de zwaluwen wel

teruggekeerd na de grote verbouwing, echter door de droogte zijn
de nesten naar beneden gevallen.
De huiszwaluw kan steeds moeilijker geschikt nestmateriaal vinden.

28 september 2022

Werkochtend
Boetzelaerspark

Door het ophangen van nestkasten
wordt deze koloniebroeder geholpen. Deze beschermde vogelsoort
heeft het steeds moeilijker. Er zijn
nog gratis nestkasten op te halen bij
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg,
Dorpsweg 85 in Maartensdijk.
Zonnebloem
Natuurlijk! Maartensdijk heeft in
het voorjaar zonnebloempitten uitgegeven. De jaarlijkse wedstrijd
‘wie kweekt de hoogste zonnebloem’ is afgerond. Vrijdag 30 september worden de prijzen hiervoor
uitgereikt incl. de wisseltrofee.

Wanneer iemand de hoogte nog niet
heeft doorgegeven, kan dit nog,
door een email te sturen naar info@
natuurlijkmaartensdijk.nl. Iedereen
is welkom op 30 september om
Aan Topkids BSO en peuterplus Maartensdijk zijn enkele vlinderstruiken 19.00 uur op Zorgboerderij Nieuw
cadeau gedaan, op het jaarfeest. Ze werden met veel enthousiasme Toutenburg.
geplant in de groene binnentuin.
(Maud van der Pas)

Foto-expositie Utrechtse Heuvelrug
door Henk van de Bunt
‘Utrechtse Heuvelrug - Puur Natuur’ is een fotografie-expositie van fotograaf Sjaak den Breeje
uit De Bilt. Tijdens de vele wandelingen door de fraaie natuur van de Utrechtse Heuvelrug
- en de landgoederen Beerschoten en Houdringe in het bijzonder - maakte hij foto’s in de
verschillende seizoenen. Elk seizoen kent zijn eigen unieke karakter.
Sjaak den Breeje is gepassioneerd
natuurfotograaf met de focus op
landschappen en bossen. Veel van
zijn foto’s zijn gemaakt in de buurt
van zijn woonplaats te midden van
de bossen op de Utrechtse Heuvelrug en de landgoederen rond
Utrecht. Voor Sjaak is fotografie de
ideale combinatie van buiten zijn
en creatieve expressie: ‘Zo’n 10
jaar geleden begon het allemaal tijdens een prachtige reis naar o.a. de
Rocky Mountains en Yellowstone
en inmiddels is dat uitgegroeid tot
een ware passie’. Tot zijn favorieten
behoren de sfeervolle beukenlanen
op de landgoederen, de prachtige
zonsopkomsten boven de vennen
en het ontwaken van het bos in de
vroege ochtend. Voor dag en dauw
genieten van de natuur.

bezoekers van het gezondheidscentrum wordt een aantal expositiedagen op zaterdag georganiseerd.
Aanmelden hiervoor kan via de
website www.sjaakdenbreeje.nl ;

ook voor de nieuwsbrief om op de
hoogte te blijven van deze dagen en
de openingstijden. Op de website is
ook meer informatie over de expositie te vinden.

Gezondheidscentrum
De expositie is te bezoeken vanaf
1 oktober in Gezondheidscentrum
De Bilt. Omdat een deel van de ex- Boom bedekt met rijp tijdens een koude herfstochtend op landgoed
positie alleen toegankelijk is voor Beerschoten.

Westbroek leeft met de natuur
Van 7 tot 16 oktober is de week van de duurzaamheid. De gemeente De Bilt doet volop mee
en de werkgroep Biodiversiteit in Westbroek wil het onderwerp onder de aandacht
brengen. Er zijn lezingen over water vasthouden in de tuin en groene daken,
maar er is ook een plantjesmarkt en een fototentoonstelling.
Op zaterdag 8 oktober 2022 om
10.30 uur is men van harte welkom
in het Dorpshuis in Westbroek (Pr.
Christinastraat 2). Het eerste onderwerp is water in de tuin en het
vasthouden van water. Vanaf 10.45
uur zal Jeanine van Bree (van de
Natuur- en Milieufederatie Utrecht)
vertellen wat je zelf kunt doen om
water vast te houden en waarom
dat zo belangrijk is. Het tweede

onderwerp is groene daken. Vanaf
11.30 uur praat dorpsgenoot Peter
Zomer, (van Groenpand) over de
mogelijkheden van groene daken.
Westbroek heeft al een paar mooie
voorbeelden, maar kun je er ook
zelf iets aan doen?

Westbroekers, aangevuld met uitspraken, waarin ze uitleggen waarom dit hun favoriete stukje natuur
is. Enkele werkgroepleden hebben
de afgelopen twee jaar deze foto’s
verzameld. Het zijn 80 uiteenlopende foto’s, met schapen, ooievaars
en zelfs een steenuil.
Ook de fototentoonstelling: ‘West- De afdeling Groei en Bloei De Bilt
broek leeft met de natuur’ is te verzorgt de plantjesmarkt.
bezichtigen. Het zijn foto’s van (Werkgroep Biodiversiteit Westbroek)

Ondanks het regenachtige weer waren er afgelopen zaterdag
vrijwilligers die aan de slag gingen om het Van Boetzelaerspark een
onderhoudsbeurt te geven. Er werd weer gesnoeid, zwerfvuil opgeruimd
en paden vrijgemaakt van overhangend groen om de doorgang niet te
belemmeren. (foto Frans Poot)

Gekooide tijger
Ineens was er iets kapot. Heftige pijn droeg me het medisch circuit
binnen. Een veilige plek om de oorzaak te achterhalen en de pijn te verlichten. Toch, als patiënt deskundig onderzocht met behulp van hoogwaardige elektronica, raakt de mens daarachter al snel bedolven onder
cijfers en uitslagen. Voor zorgverleners een ingewikkeld dilemma.
Mijn lijf schreeuwde, maar niemand leek het te horen. Nuchter,
dorstig, uitgeput met pijn in bed,
hoopte ik op een warme arm om
me heen. Maar empathie is niet
vanzelfsprekend. Gevuld met pillen sleepte mijn maag zich door
de dag. Met pijn doolde ik door
lange gangen in de nacht, langs
deuren waarachter talloze zieken
zuchtten. Mezelf verloren in een
geklimatiseerde omgeving onder
kunstlicht, in een bed van plastik
met intimiteit slechts achter een
dun gordijntje. Brood, beleg en
laxeervezels uit een zakje, aromatische luchtjes uit een potje, latex
handschoenen uit hygiëne. Ik miste de geur van het boerenland, de
nevels over de velden, de gouden
morgenstond, het gesprek van vogels onder ons dak, de laatste rijpe
frambozen uit de tuin. Ik miste de
ruimte om m’n gedachten te laten ontsnappen. Als natuurmens
voelde ik me een gekooide tijger.
En zo werd het ziekenhuis voor
mij een beklemming. De huiskat,
kunstig om de hoek van de muur
gekruld, zag ons het ziekenhuis
verlaten.
Thuis komen was een bevrijding
met warme hartelijkheid in een
tasje aan de knop van de achterdeur, een bos bloemen, uit liefde
samengesteld in de gieter ernaast.
De frisse lucht, geluiden van de
polder, warme handen die vanzelfsprekend de weg weten. Thuis
overkwam me de heilzame ontspanning, nodig om te genezen.
(Karien Scholten)
In haiku:
Opstand in mijn lijf
Verloren in onderzoek
Gekooide tijger

advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
28-9
Do.
29-9
Vr.
30-9
Za.
1-10
Zo.
2-10
Woe.
5-10
Do.
6-10
Vr.
7-10
Za.
8-10
Zo.
9-10

‘Irish stew’ met
groente en aardappel
Gebakken zeewolf,
bieslooksaus en friet
Groente-loempia’s
met nasi

Wo / Vr
€ 13,50
Zo
€ 15,00

Wildstoof,
puree en rode kool
Gebakken
heilbotfilet,
saffraansaus en friet

€ 15,00

Kaaspannenkoek,
paddestoelen en friet

Toetje van de week: Applecrumble,
kaneelijs en slagroom € 5,50
Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

