
Op zich waren er geen klachten over 
de openingstijden, vertelt Bram Jan-
sen van de gemeente De Bilt. ‘Het 
was een idee van de wethouder 
Kamminga om de milieustraat ook 
tussen de middag open te houden.’ 
De openingstijden per 1 september 
2011 zijn daarom nu op maandag van 
13.00 -16.00 uur en van dinsdag tot 
en met zaterdag van 9.00 -16.00 uur. 
Een eventuele avondopenstelling, bij-
voorbeeld op de koopavond, is niet 
aan de orde. ‘Wij steken al positief af 
tegen de naburige gemeenten, omdat 
we nog één keer per maand grofvuil 
ophalen en twee keer per jaar groen-
afval. Dat moet trouwens wel zo wor-
den aangeboden, dat het met de hand 
in de wagen kan worden gegooid. We 
nemen dus geen hele bomen mee.’ 
Ook oud papier wordt een keer per 
maand opgehaald. ‘Maar dat gebeurt 
door vrijwilligers.’ Plastic afval kan 
in de gemeente De Bilt tegenwoordig 
in een speciale zak – gratis verkrijg-
baar bij de gemeente en bij sommige 
supermarkten – een keer per maand 
langs de straat worden gezet. Jansen: 
‘Sinds de invoering van de plastic-
scheiding krijgen we steeds meer 
plastic aangeboden. Daarom zijn we 
in Westbroek, Groenekan en Holland-
sche Rading, waar we eerst verzamel-
containers voor plastic hadden, ook 
overgegaan op plastic zakken die per 
huishouden aan de straat mogen wor-
den gezet.’ Veel mensen weten niet 
precies wat wel en niet bij het plastic 
afval mag. De website www.plastic-
heroes.nl geeft daarover uitsluitsel. 

Verboden zijn verpakkingen met in-
houd, verpakkingen van chemisch af-
val zoals make-up, terpentine, thinner 
en kitkokers, piepschuim, resten pa-
pier, karton of folie, afdekmaterialen, 
chipsverpakkingen en doordrukstrips, 
kartonnen (drank)verpakkingen en 
plastic voorwerpen als tuinmeubi-
lair en speelgoed. Op de website  
www.doemeermetafval.nl staan veel 
wetenswaardigheden over gescheiden 
afvalinzameling.

Milieustraat
De milieustraat is onlangs heringe-
richt. Jansen: ‘Burgers kunnen nu 
vanaf een platform grofvuil en tuin-
afval in containers gooien. Zij rijden 
bovenlangs en onze vrachtauto’s, die 
de volle containers afvoeren, rijden 
onderlangs. 
We hebben extra Roll-Overs kunnen 
aanschaffen. Dat zijn apparaten die 
afval samenpersen, zoals groenafval 
en houtafval. Een voorbeeld: als een 

Roll-Over over een kast gaat, blijven 
er alleen nog planken van over.’ Het 
voordeel is, dat er nu veel meer afval 
in de gemeentelijke afvalcontainers 
past. Jansen is trots op de nieuwe mi-
lieustraat: ‘Buurtgemeenten die ook 
hun milieustraat willen vernieuwen, 
komen bij ons kijken. Zo hebben we 
Zeist en Woerden al langs gehad.’ 
Ook de medewerkers zijn blij met de 
milieustraat, verzekert Jansen: ‘Alles 
is nieuw, dat werkt prettiger.’ 

Tegenover de milieustraat staat een 
containerbox waar Klein Chemisch 
Afval (KCA) kan worden ingeleverd. 
‘Er wordt ontzettend veel gebracht,’ 
weet Jansen. ‘De medewerkers die 
daar spullen in ontvangst nemen en 
in de juiste bakken doen, hebben een 
speciale opleiding gevolgd.’ KCA is 
huishoudelijk afval waarin chemische 
stoffen zitten die schadelijk zijn voor 

de gezondheid en voor het milieu. Het 
afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, 
cadmium, chroom of organische op-
losmiddelen. Deze stoffen veroorza-
ken bij verbranding luchtvervuiling 
en bij storting vervuilen ze het grond-
water. KCA moet daarom apart wor-
den verwerkt. Onder KCA vallen ver-
lichtingsapparatuur, olieproducten, 
frituurvet, verf en verfproducten als 
kwastreiniger, wasbenzine en thin-
ner, kwikthermometers, medicijnen 
en injectienaalden – maar die kunnen 
ook bij apotheken worden ingeleverd 
-, foto-ontwikkelingsmaterialen en 
accu’s.

Italiaans scheren

Tijdens de Italiaanse Dag jl. zaterdag 3 september stond er een wandeling 
met vertegenwoordigers van politiek De Bilt gepland. Onderdeel hierbij 
was een bezoek aan Poncius (Julianalaan 8a) waar Frans Poot zich door 
een meester barbier liet scheren. Zie ook pagina 17. [Reyn Schuurman]
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Vernieuwde milieustraat houdt Open Dag
door Lilian van Dijk

De milieustraat van de gemeente De Bilt aan Weltevreden 22 is vernieuwd. Daarnaast zijn de 
openingstijden aangepast. Voor de geïnteresseerde burger reden genoeg om op 10 september tussen 

13.00 en 16.00 uur een bezoekje te brengen aan de Open Dag, maar wel met de gemeentelijke 
milieupas die elke huishouding in haar bezit dient te hebben.

Een Roll-Over, ook wel afvalwals genoemd, perst het vuil samen, zodat de loze 
lucht ertussen verdwijnt. Daardoor past er meer in de containers.

Programma van de Open Dag op 10 september:

10.45 uur - Opening door wethouder Kamminga
11.00 uur - Circusact De verrukkelijke Vuilnismannen
Onder het motto: “De vuilnisman die alles kan!” brengen Ko & Lou een 
cascade van vervaarlijke salto’s en de sterke man-op-man Acro-Kliko Truc. 
Zo jongleren ze met vuilniszakken en petlessen, blikken, glas en rotte vis 
om zo het afval te scheiden.
10.00 – 16.00 uur - De Afvalroadshow
In de Afvalroadshow worden bezoekers op uitdagende en leerzame wijze 
persoonlijk en spelenderwijs geïnformeerd over alle ins en outs van afval-
scheiding en afvalrecycling. In de promotiewagen draait de campagneilm 
‘Doe meer met afval’ en bezoekers kunnen door middel van de informatie-
ve wand aan allerlei interactieve onderdelen deelnemen. Ook zijn er leuke 
spellen en quizzen voor jong en oud.

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

DUURZAAM VERBOUWEN

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

en Buurtberichten op pagina 16
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

11/9	•	10.30u	-	Ds.	P.L.	Wansink		
en	mevr.	ds.	B.L.	Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/9	•	9.00u	-	

Ds.	G.	Wassinksmaat,	Gameren
11/9	•	18.30u	-	

Kand.	Mr.	J.P.	de	Man,	Rosmalen

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
11/9	•	10.30u	-	Bezinningssamenkomst,	

Klaas	van	Egmond

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

11/9	•	10.00u	-	Wim	Molenkamp,	Haarlem

R.K. Kerk O.L. Vrouw
11/9	•	10.30u	-	Pastor	A.	van	den	Boogaard

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

11/9	•	9.30u	-	Ds.	J.J.	Poutsma
11/9	•	10.15u	-	Ds.	J.	de	Wolf,	Amersfoort
11/9	•	16.30u	-	Ds.	J.	de	Wolf,	Amersfoort

Hervormde Gemeente Dorpskerk
11/9	•	10.00u	-	Ds.	L.	Wulschleger,	

Apeldoorn
11/9	•	19.00u	-	Ds.	Joh.	Van	Holten,	Wezep

Pr. Gem. Immanuelkerk
11/9	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
11/9	•	10.00u	–	Mevr.	ds.		E.H.W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
11/9	•	11.00u	-	Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
11/9	•	10.00u	-	Dhr.	Adri	van	der	Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

11/9	•	10.30u	-	
Drs.	P.W.	van	der	Steeg,	Utrecht

PKN - Herv. Kerk
11/9	•	10.00u	-	Kand.	J.A.	Hoogesteger,	

Ouderkerk	aan	de	IJssel
11/9	•	18.30u	-	Ds.	G.A.	van	Ginkel,	

Maartensdijk

Herst. Herv. Kerk
11/9	•	10.30		en	18.00u	-

Ds.	A.T.	van	Andel,	Montfoort

Onderwegkerkje Blauwkapel
11/9	•	10.00u	-	Pastor	B.	van	Empel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

11/9	•	11.00	uur	-	Ds.	C.	’t	Lam,	Amersfoort

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/9	•	10.00u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer
11/9	•	18.30u	-	Ds.		L.	van	Nieuwpoort

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

11/9	•	9.30u	-	Ds.	C.	’t	Lam,	Amersfoort

St. Maartenskerk
10/9	•	19.00u	-	Pastor	Gerard	de	Wit	
11/9	•	10.30u	-	Pastor	Gerard	de	Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/9	•	10.00u	-	Hr.	J.Veldtrop,	Vianen
11/9	•	18.30u	-	Ds.	J.F.	Ezinga,	Westbroek

PKN - Herv. Kerk
11/9	•	10.00	en	18.30u	-	

Ds.	M.	van	der	Zwan

Autowasactie 

Op	 donderdag	 8	 september	 orga-
niseert	 de	 werkgroep	 HCR	 (Hulp	
Christenen	Roemenië)	van	de	Her-
steld	 Hervormde	 Kerk	 in	 Maar-
tensdijk	weer	een	autowasactie	bij	
het	Hervormd	Centrum,	Dorpsweg	
42B	 (achter	 de	Hervormde	Kerk	 )	
staan	 de	 leden	 klaar	 om	 uw	 auto	
een	 beurtje	 te	 geven;	 zowel	 van	
binnen	 als	 van	 buiten.	 De	 kosten	
zijn	 onveranderd	 laag:	 wassen	 5	
euro	 en	 stofzuigen	 5	 euro	 Let	 op:	
het	is	in	verband	met	het	najaar	van	
18.30	uur	tot	20.30	uur!

Open Dag Nieuw Licht

Op	 zaterdag	 10	 september	 houdt	
Nieuw	Licht,	Centrum	voor	 Inspi-
ratie	 en	 Intuïtie	 weer	 een	 Open	
Dag.	Je	kunt	kennis	maken	met	het	
centrum,	de	docenten	en	de	manier	
van	 lesgeven.	 Er	 zijn	 open	 lessen	
Intuïtie	en	Energie,	ook	voor	kinde-
ren.	Er	starten	binnenkort	ook	weer	
nieuwe	 Basiscursussen	 Intuïtie	 en	
Energie.	 Hierin	 leer	 je	 over	 de	
aura’s,	 de	 chakra’s	 en	 hoe	 energie	
werkt.	Hoe	je	invloeden	van	ande-
ren	 kan	 herkennen	 en	 aanwezig	
kunt	 zijn	 in	 het	 nu.	De	Open	Dag	
is	van	14.00	tot	17.00	uur.	Locatie:	
Laurillardlaan	6	in	Bilthoven.	Voor	
meer	 informatie	 zie:	 www.nieuw-
licht.nl	of	bel	06-28036019.	

Grote verkoopdag Westbroek

Op	 zaterdag	 10	 september	 van	
10.00	 tot	 15.30	uur,	 vindt	 de	 jaar-
lijkse	 verkoopdag	 plaats.	 De	 ver-
koping	 vindt	 als	 zo	 als	 vanouds	
plaats	in	en	om	het	gebouw	Reho-
both	achter	de	Hervormde	kerk.	De	
monumentale	kerk	is	ook	te	bezich-
tigen	en	de	 toren	is	onder	begelei-
ding	 van	 een	 gids	 te	 beklimmen.	
De	opbrengst	van	deze	verkoopdag	
is	 voor	 de	 plaatselijke	 kerk	 en	 de	
zending.	Info	Reina	v.d.	Broek	034	
-280518.

Afsluitend Zomerconcert

Hopelijk	met	een	stralend	zonnetje	
vindt	zondag	11	september	het	laat-
ste	 Zomerconcert	 2011	 plaats	 bij	
paviljoen	 Beerschoten,	 Holle	 Bilt	
6A,	 De	 Bilt.	 Tijdsduur:	 14.00	 tot	

16.00	uur;	 entree	gratis	 en	 stoelen	
aanwezig.	
Voor	 de	 pauze:	 Koninklijke	 Biltse	
Zangvereniging	Zang	Veredelt	onder	
de	 muzikale	 leiding	 van	 dirigent	
Jean-Pierre	Gendrault	met	gevarieer-
de	koormuziek.	Na	de	pauze:	Melo-
die	 Percussiegroep	 van	 de	 Konink-
lijke	 Biltse	 Harmonie	 o.l.v.	 dirigent	
Arie	Roelofsen	met	een	spectaculair	
optreden.	Inlichtingen:	06-17580581.	
Zie	ook	pagina	5.

Bezinningsbijeenkomst 

De	 eerste	 Bezinningssamenkomst	
van	 het	 nieuwe	 seizoen	 in	 de	
Woudkapel	op	zondag	11	sept.	a.s.	
om	10.30	 uur	 zal	 ingeleid	worden	
door	 Klaas	 van	 Egmond	 en	 gaat	
Over	 het	 einde	 van	 de	 geschiede-
nis,	waarbij	‘de	laatste	mens’	alleen	
nog	 warm	 loopt	 voor	 zijn	 eigen	
fysieke	welzijn	en	comfort.	Om	aan	
de	 negatieve	 ontwikkeling	 te	 ont-
snappen	is	een	geheel	nieuwe	inspi-
ratie	nodig	met	daarbij	behorende,	
wezenlijke	 aanpassingen	 van	 het	
politieke	 en	 economische	 bestel.	
Toegang	 vrij,	 collecte	 na	 afloop.	
Zie	ook:	www.woudkapel.nl

Filmhuis in Woudkapel

Donderdagavond,	 15	 september	
2011,	 19.30	 uur:	 Des	 Hommes	 et	
des	 Dieux.	 Toegang:	 7	 Euro	 voor	
leden	 van	 het	 Filmhuis	 van	 De	
Woudkapel.	 Zie	 ook:	 www.woud-
kapel.nl

Mensen redden Mensen 

Op	 maandag	 12	 september	 2011	
opent	 de	 ANBO	 afdeling	 De	 Bilt	
het	 winterseizoen	 2011/2012	
met	 een	 uiterst	 boeiende	 middag	
over	 het	 werk	 van	 de	 Koninklijke	
Nederlandse	Reddings	Maatschap-
pij	(K.N.R.M.).	
Tijdens	 de	 presentatie	 over	 het	
werk	van	de	K.N.R.M.,	onder	meer	
door	 het	 vertonen	 van	 dia’s	 krijgt	
men	 een	 beeld	 over	 de	 inzet	 en	
de	 bevlogenheid	 van	 de	 vrijwil-
lige	 bemanningsleden.	 Dat	 alles	
bij	 storm,	 nacht	 en	 ontij,	 in	 mist	
maar	ook	op	een	mooie	zomerdag.	
U	 bent	 van	 harte	 welkom	 (ook	
niet	leden)	op	deze	feestelijke	ope-
ningsmiddag	 in	 zalencentrum	 ‘De	
Schakel’	 Soestdijkseweg-Zuid	 49a	
te	De	Bilt.	Aanvang	14.00	uur,	 de	
zaal	is	open	om	13.30	uur,	de	lezing	
sluit	 om	 circa	 16.15	 uur.	 Meer	

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster:	Mevr.	Birgitte	van	Manen	-	van	Haren

Gespecialiseerd in: Thuis	opbaren	*	Bloemwerk	*	Grafmonumenten	
	 Vooruitregeling/Wilsbeschikking	Uitvaart	

Door	onze	persoonlijke	aandacht,	kunnen	wij	de	uitvaart	geheel	
naar	uw	wensen	verzorgen.	
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

informatie	 is	 te	verkrijgen	via	030	
2253588	of	030	2203697.	

Vrouwen van Nu

Woensdag	 14	 september	 geeft	 de	
heer	Van	Gelswijck	een	dia-presen-
tatie	 over	 Scandinavië	 tijdens	 de	
ledenavond.	 Ledenavonden	 wor-
den	 iedere	 2e	 woensdag	 van	 de	
maand	 gehouden	 in	 De	 Mantel,	
Nachtegaallaan	 40,	 Maartensdijk.	
Aanvang	19.30	uur.

Soefibijeenkomst
	
Op	 woensdag	 14	 september	
a.s.	 verzorgt	 het	 Soefi	 Centrum	
Utrecht/Bilthoven	een	open	avond.	
Het	 thema	 is:	 ‘Waar	 alles	 muziek	
is’.	Shakti	van	der	Vliet	vertelt	over	
het	 bijzondere	 van	 muziek.	 Door	
spel	 van	 tampura,	 viool	 en	 fluit	
wordt	 de	 wonderbaarlijke	 wereld	
van	muziek	en	stilte,	musiceren	en	
luisteren	betreden.
Plaats:	Woudkapel,	 Beethovenlaan	
21,	Bilthoven.	Aanvang	20.00	uur.	
Zie	ook	(www.hier/is.soefisme)		

Lampionoptocht & BBQ

Oranjevereniging	Groenekan	orga-
niseert	17	september	2011	bij	Huize	
Voordaan	om	17.00	uur	een	borrel	
en	BBQ	met	aansluitend	om	20.30u	
de	lampionoptocht.

Alzheimer Café 

Op	dinsdag	20	september	’11	vindt	
er	weer	een	Alzheimer	Café	plaats	

in	De	Bilt.	De	locatie	is	het	restau-
rant	 in	 woon-	 en	 zorgcentrum	 De	
Koperwiek	 in	Bilthoven.	Een	Alz-
heimer	 Café	 is	 de	 benaming	 voor	
een	 laagdrempelige	 ontmoetings-
plaats	 voor	 mensen	 met	 (begin-
nende)	dementie,	hun	familieleden,	
vrienden	 en	 andere	 belangstel-
lenden.	 Er	 staat	 iedere	 keer	 een	
ander	thema	centraal	waarvoor	een	
gastspreker	wordt	uitgenodigd.	Het	
Alzheimer	Café	wordt	iedere	derde	
dinsdag	 van	 de	 maand	 georgani-
seerd.	
Vanaf	 19.30	 uur	 staat	 de	 koffie	
klaar.	 Het	 programma	 begint	 om	
20.00	uur	en	eindigt	om	21.30	uur.	
Daarna	 is	 er	 nog	 gelegenheid	 om	
een	drankje	te	nemen	en	even	na	te	
praten.	De	toegang	is	altijd	gratis.
Voor	meer	informatie	over	het	Alz-
heimer	 Café	 kan	 contact	 worden	
opgenomen	met	Bea	van	Doeland,	
bereikbaar	onder	nr.	030	2219022.

Literaire Salon
	
Alweer	 voor	 het	 vijfde	 seizoen	
wordt	de	Literaire	Salon	‘bij	Kootje	
in	 de	 Serre’	 gehouden.	 De	 eer-
ste	 bijeenkomst	 deze	 herfst	 is	 op	
woensdag	 12	 oktober	 2011,	 van	
10.00	 tot	 12.00	 uur,	 aan	 de	 Prin-
senlaan	37	te	Groenekan.	De	roman	
Parnassia	 van	 Josha	 Zwaan	 wordt	
besproken.
Aanmelden	 graag	 zo	 spoedig	
mogelijk,	maar	 liefst	 vóór	 1	 okto-
ber	2011	bij	Koo	Vermeulen,	Prin-
senlaan	 37,	 3737	 MJ	 Groenekan,	
telefoon:	 0346	 212707,	 e-mail:	
koovermeulen@hotmail.com

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

“De laatste periode van je leven 

door te kunnen brengen in je  

eigen vertrouwde omgeving; dáár  

afscheid kunnen nemen en dáár  

sterven is vaak de stille wens  

van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  

vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  

Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 

aanvragen van hulp:

Coördinator

Aline Lindner

tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

Oud papier
Groenekan
Op	zaterdag	10	september	haalt	het	
Rode	 Kruis	 afdeling	 Maartensdijk	
weer	oud	papier	op	 in	Groenekan,	
inclusief	 Nieuwe	 Weteringseweg,	
Voordorpsedijk,	 Ruigenhoeksedijk	
en	Achterweteringseweg.	 U	 wordt	
verzocht	 het	 papier	 (gebundeld	 of	
in	 dozen)	 of	 de	 papierkliko	 vóór	
9.00	uur	aan	de	weg	te	zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging	“Tweemaal	Zes”	
haalt	 zaterdag	 10	 september	 oud	
papier	 op	 in	Maartensdijk.	De	 pa-
pierwagens	 gaan	 zaterdagmorgen	
om	 9.00	 uur	 rijden.	 U	 wordt	 ver-
zocht	 uw	 papierkliko	 of	 het	 goed	
gebundelde	 papier	 tijdig	 aan	 de	
weg	te	zetten.
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advertentie

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

GRATIS BEZORGSERVICE

Allereerst	kan	tijdens	de	Open	Monu-
mentendag	op	zaterdag	10	september	
van	11.00	tot	16.00	uur	in	een	min	of	
meer	informele	bijeenkomst	de	kerk	
worden	 bezocht	 en	 zullen	 er	 foto’s,	
krantenartikelen	 en	 andere	 herinne-
ringen	getoond	worden.	Daarnaast	is	
er	een	afscheidsviering	op	een	nader	
te	 bepalen	 datum	 (vermoedelijk	 be-
gin	2012)	die	dichter	ligt	bij	de	wer-
kelijke	datum	van	overdracht	van	de	
kerk.	Antoon	 van	 Gaans	 en	 Boukje	
Andringa	zijn	beide	sterk	verbonden	
aan	 de	 Laurenskerk.	 Graag	 zouden	
zij	nog	meer	foto’s,	krantenartikelen,	
anekdotes	 en/of	 andere	 herinnerin-
gen	ontvangen,	die	mogelijk	nog	op	
10	 september	 of	 later	 kunnen	 wor-
den	 getoond.	 Er	 is	 de	 mogelijkheid	
om	 dit	 materiaal	 op	 het	 secretariaat	
(Kerklaan	 31,	 De	 Bilt)	 in	 te	 laten	
scannen	zodat	het	origineel	bij	de	ei-
genaar	in	bezit	kan	blijven.	Men	kan	
het	ook	in	digitale	vorm	mailen	naar	
info@katholiekekerkdebilt.nl	 onder	
vermelding	 van	 ‘Afscheid	 Laurens-
kerk’.	

Brandenburg
In	 januari	 1961	 werd	 pastor	 B.P.F.	
Rohling	 door	 de	 aartsbisschop	 be-
noemd	om	 in	de	nieuwe	wijk	Bran-
denburg	 een	 rooms-katholieke	 kerk	
te	 bouwen.	Op	 3	 juli	 1961	werd	 de	
parochie	van	Sint	Laurens	opgericht.	
Op	 9	 augustus	werd	 pastor	Rohling	
door	de	deken	geïnstalleerd	in	het	be-

drijf	Inventum	(toen	aan	de	Leijense-
weg),	waar	op	zondagen	missen	wer-
den	 gelezen.	 Als	 architect	 werd	 ir.	
Rob	Bauer	aangetrokken,	die	helaas	
overleed	 nog	 voordat	 er	 een	 steen	
gemetseld	 was.	 Zijn	 echtgenote,	
mevrouw	 E.	 Bauer-Deur,	 heeft	 zijn	
werk	 voortgezet	 met	 als	 supervisor	

ir.	C.	Pouderoyen	uit	Nijmegen.	Op	
24	maart	1963	werd	de	kerk	gecon-
sacreerd.

Laurens
Bij	de	ingang	van	de	kerk	werd	een	
beeld	van	Sint	Laurens	geplaatst,	de	
patroonheilige	van	de	kerk.	Het	was	

gemaakt	 door	 Pieter	 d’	 Hont.	 Om	
vernieling	 te	 voorkomen	 heeft	 men	
het	 beeld	 later	 ín	 de	 kerk	 geplaatst.	
Ir.	Bauer	had	geen	klokkentoren	ont-
worpen	 voor	 de	 Sint	 Laurenskerk.	
Het	bisdom	had	geen	inanciële	mid-
delen	 daarvoor	 beschikbaar	 gesteld.	
Ten	 behoeve	 van	 de	 Bescherming	
Bevolking	schonk	de	gemeente	ech-
ter	een	klok,	die	in	een	klokkenstoel	
opgehangen	diende	te	worden.	De	ir-
ma	Hogen	werd	aangezocht	voor	het	
maken	van	een	klokkenstoel,	waarin	
drie	klokken	zouden	kunnen	hangen.	
Die	werd	gerealiseerd	aan	de	noord-
zijde	 van	 de	 kerk	 nabij	 de	 hoofdin-
gang.	De	klokken	werden	besteld	bij	
Petit	en	Fritsen	te	Aarle-Rixtel.	

Aardig	 is	 te	weten	 dat	 de	 toonsoort	
van	 de	 klokken	 afgestemd	 werd	 op	
de	klokken	van	de	Opstandingskerk,	

aan	 de	 1ste	 Brandenburgerweg.	 In	
december	1963	konden	de	drie	klok-
ken	worden	geluid.

Michaël
In	 2006	 besloot	 het	 Aartsbisdom	
Utrecht	dat	de	Laurenskerk	verkocht	
moest	 worden.	 De	 kerk	 zal	 worden	
afgebroken	en	de	grond	verkocht.	De	
St.	 Michaëlkerk	 en	 de	 St.	 Laurens-
kerk	 waren	 enkele	 jaren	 eerder	 ge-
fuseerd.	 Al	 snel	 daarna	 begon	 de	
discussie	 welke	 kerk	 gesloten	 zou	
moeten	 worden.	 Door	 het	 teruglo-
pend	 aantal	 parochianen	 bleek	 het	
niet	langer	mogelijk	twee	kerkgebou-
wen	in	stand	te	houden.	Men	koos	er	
uiteindelijk	voor	de	St.	Michaëlkerk	
te	behouden,	omdat	bij	die	kerk	een	
kerkhof	gelegen	is.	

(bron o.a. Historische Kring De Bilt)

Laurenskerk Bilthoven geopend
op Open Monumentendag

door Henk van de Bunt 

De Laurenskerk te Bilthoven is al weer 5 jaar aan de eredienst onttrokken en wordt in 2012 gesloopt 
om plaats te maken voor nieuwbouw. Om iedereen de gelegenheid te geven afscheid te nemen van de 

Laurenskerk worden er twee bijeenkomsten georganiseerd. 

Natuurlijk is er volop tijd en ruimte om elkaar op 10 september a.s. te 
ontmoeten en herinneringen op te halen. Tussendoor zal ook het mooie 
Maarschalkerweerdorgel worden bespeeld. [foto: Reyn Schuurman]

De	boerderij	werd	na	grondige	studie	
van	 de	 bouwhistorie	 gerestaureerd,	
waarbij	alles	zoveel	mogelijk	in	oude	
staat	werd	gelaten	of	hersteld.	Tijdens	
Open	 Monumentendag	 op	 zaterdag	
10	 september	 a.s.	 is	 deze	 boerderij	
opengesteld	 en	 te	 bezichtigen.	 Joost	
Bontan,	 zoon	van	de	 restaurateur	 en	
bouwkundig	 ingenieur	 Aart	 Bontan,	
zal	die	dag	tussen	10.00	en	12.30	uur	
de	 belangstellenden	 over	 die	 restau-
ratie,	die	zich	afspeelde	van	1973	tot	
1978,	vertellen.	

Cora Terlouw
Tijdens	Open	Monumentendag	expo-
seert	Cora	Terlouw	in	boerderij	‘Oog	
in	 ’t	Schild’	en	kan	het	publiek	ken-
nis	maken	met	Cora,	die	zich	op	haar	
website	 www.coraterlouw.com	 voor-
stelt	als	iemand	die	heeft	leren	kijken,	
schrijven	 en	 schilderen.	 Jarenlang	
tekende	ze	allerlei	gebeurtenissen	op:	
Cora:	 ‘Altijd	 een	 aantekenboekje	 in	
mijn	 tas	en	niet	 te	vergeten	mijn	 fo-
totoestel’.	De	foto’s	uit	alle	windstre-
ken	heeft	ze	gebundeld	en	onderver-
deeld	in	Water,	Aarde,	Lucht	en	Vuur.	
Tevens	 onderzoekt	 ze	 momenteel	
de	 mogelijkheid	 om	 haar	 gedichten	

en	 korte	 verhalen,	 elk	 voorzien	 van	
beeld,	uit	te	geven.	

Bubbels en bitterballen
Eigenaresse	Monique	Neppelenbroek	
meldt	tenslotte	ook	nog	de	komst	van	
de	 Mexicaanse	 edelsmid	 Eriberto	

Sancedo	 Perez,	 die	 op	 zaterdag	 10	
september	 van	 10.00	 tot	 16.00	 uur	
door	 hem	 gemaakte	 sieraden	 van	
Mexicaans	 zilver	 zal	 verkopen.	 Mo-
nique:	 En	 gedurende	 de	 ‘Open	 Mo-
numentendag’	worden	bezoekers	ver-
wend	met	bubbels	en	bitterballen’.

‘Oog in ’t Schild’ op Open Monumentendag
door Henk van de Bunt

De langhuisboerderij ‘Oog in ’t Schild’ staat al jaren bekend als ‘Dog in ‘t Schild’, maar 
waarschijnlijk is dit een schrijffout. De boerderij stamt uit de achttiende eeuw. Het behoud 

is te danken aan de vorige eigenaren; de familie Bontan. Zij kochten de boerderij, 
die toen gekraakt was, in 1972 van Jannetje Stam. 

Cora Terlouw voor ‘Oog in ’t Schild naast ‘Hartenvrouw’; (rode zeelucht, olie 
op canvas).

Oud gemeentehuis Maartensdijk op 
Open Monumentendag geopend

door Koos Kolenbrander

Het gehele oude gedeelte van het voormalig gemeentehuis 
van Maartensdijk op de hoek van de Tolakkerweg en de 

Dorpsweg is zaterdag a.s. tijdens de Open Monumentendag 
vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur te bezichtigen. Dit gebouw was 

eeuwenlang het bestuurscentrum van de voormalige gemeente 
Maartensdijk en herbergt een interessante 

bouw- en bewoningsgeschiedenis. 

De	huidige	bewoner,	het	Centrum	voor	Bedrijfsopvolging,	heeft	een	riante	
ruimte	 beschikbaar	 gesteld	 aan	 de	 Historische	 Vereniging	 Maartensdijk	
voor	vergaderingen	en	tentoonstellingen.	De	vereniging	toont	zaterdag	o.a.	
zes	zeer	oude	kaarten	van	het	oorspronkelijk	gebied	van	Oostveen,	dat	van-
af	de	huidige	Biltstraat	in	Utrecht	tot	aan	het	Gooi	liep.	In	dit	gebied	zijn	de	
huidige	woonkernen	ontstaan.	

Verrassend
Op	de	 tentoonstelling	zijn	ook	verrassende	objecten	en	 foto’s	 te	zien	die	
herinneren	 aan	 de	 tijd	 toen	Maartensdijk	 nog	 een	 zelfstandige	 gemeente	
was.	De	ruimte	die	aan	de	Historische	Vereniging	beschikbaar	is	gesteld,	
fungeerde	 oorspronkelijk	 als	 doorgang	 tussen	 de	 bodewoning	 en	 het	 ge-
meentehuis.	Vanaf	14.30	uur	zal	zaterdagmiddag	een	dochter	van	een	van	
de	voormalige	gemeentebodes	aanwezig	zijn	om	over	haar	jeugdherinne-
ringen	aan	het	oude	gemeentehuis	te	vertellen.

CDA blij met 
openingstijden milieustraat
Via een huis-aan-huis kaart heeft de gemeente de bewoners op 
de hoogte gebracht dat per 1 september de openingstijden van 

de Milieustraat worden verruimd.

Reden	genoeg	voor	de	fractie	van	het	CDA	om	daar	verheugd	over	te	zijn.	
Dienstverlening	 is	één	van	de	speerpunten	van	het	CDA,	zo	bleek	 in	het	
laatste	 verkiezingsdebat.	 Verruiming	 van	 de	 openingstijden	 is	 dan	 ook	
logisch.	De	burger	wil	 juist	op	zaterdag	(de	algemene	klusdag)	zijn	afval	
kwijt.	Bezoekers	 van	de	Milieustraat	 zijn	wel	 verplicht	 hun	milieupas	 te	
gebruiken	om	 toegang	 te	krijgen.	Bij	verlies	 is	het	belangrijk	dit	door	 te	
geven	aan	de	gemeente	zodat	de	pas	geblokkeerd	kan	worden.	Een	nieuwe	
pas	kost	25	euro.

Burgerzaken
Een	van	de	andere	speerpunten	die	tijdens	het	verkiezingsdebat	door	fractie-
voorzitter	Pieter	van	Maaren	naar	voren	zijn	gebracht	is	de	verruiming	van	
openingstijden	van	afdeling	Burgerzaken	op	het	gemeentehuis.	Het	CDA	
hoopt	dan	ook	op	korte	termijn	dat	ook	dit	belangrijke	speerpunt	zal	worden	
ingewilligd	zodat	het	voor	de	burger	meer	ruimte	biedt	zijn	paspoort	of	rij-
bewijs	te	regelen,	zodat	er	geen	wachtrijen	meer	staan.



  DONDERDAG

10 soorten
 vleeswaren 

voor 

maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

VOORDEEL HELE WEEK

Magere 
runderlappen 

Lekkere 
beenhammetjes 
naturel of gemarineerd 

héérljke 
erwtensoep

500
gram 5.50

500
gram 5.50

2 potten 6.-

Reclame geldig vanaf 
donderdag 8 september
t/m woensdag 14 september

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3x biefstukjes
4x schnitzels
8x tartaar

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Boterhamworst 
Beenham
Kiprollade

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3.98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

3x 100
gram 4.49

Ei-bacon-curry salade
Grillworstsalade
Filet Americain

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
gram 4.75

BELLA BOVINA

Toppertje  van de week!

100
gram 1.98

ZACHTE 
TRUFFELKAAS

100
gram 2.49

VERS GEBRANDE 

PINDA'S OF PINDA-

ROZIJNENMIX

Nieuw ontwikkeld!

Nieuw!

SALADE-TRIO

250
gram 1.99

6.-

6.-
6.-

3x 100
gram 3.49

Rookworst
grof of fijn

Onze bekroonde rookworsten zijn er weer!

3 voor 6.-

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

NR. 1

Mooie Hollandse

Prei
Héél kilo

0,49

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

Pluksla
150 gram

•  Procureur teriyaki
MET NOEDELS OF RIJST _____100 GRAM  1,25

•  Ravioli
MET GEHAKT ____________100 GRAM  1,25

•  Coq au vin
MET KRIELTJES ___________100 GRAM  0,99

Elstar

Handappels
Héél kilo

0,99

Nieuwe oogst!

0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 12 SEPTEMBER, DINSDAG 13 SEPTEMBER 

EN WOENSDAG 14 SEPTEMBER

Vers gesneden

Andijvie ____________ 400 GRAM  0,99

Hollandse

Trostomaten _____ HEEL KILO 1,25

Bolognese

Spaghetti __________ 100 GRAM 0,79

Hollandse

Broccolli _______ 500 GRAM  0,79

Vers gesneden

Meloenmix _ VOLLE BAK 0,99



EMMAPLEIN 20  3722 AD BILTHOVEN   

T 030 2281014   

Vrouwen maken hun reis door de overgang met verschillende 

soorten bagage. Zij hebben na hun veertigste tevens meer risico op 

aandoeningen als hart- en vaatziekten, suikerziekte, botontkalking 

en kanker. Met een gezonde, aangepaste voeding kunnen deze 

aandoeningen vaak worden voorkomen. 

De auteurs, Pauline Ottervanger en Wilma Smit, beiden 

gynaecoloog, zijn ervan overtuigd dat een goede voorbereiding van 

levensbelang is en dat je tijdens die reis op elk moment voor een 

andere route kunt kiezen.

• Inloop vanaf 19.30 uur • Aanvang 20.00 uur 
• Entree € 10,-- • Kaarten vooraf reserveren 
• Locatie: Bilthovense Boekhandel. 
• Meer info: www.bilthovenseboekhandel.nl

14 september, lezing over de ‘reis door de overgang’

	De	Vierklank	 5	 7	september	2011

advertentie

Het	was	deze	zomer	al	de	tweede	keer	
dat	een	concert	door	regen	geen	door-
gang	kon	vinden.	Wat	het	hoogtepunt	
van	het	seizoen	had	moeten	worden,	
het	 optreden	 van	 de	 Marinierskapel	
der	 Koninklijke	 Marine	 op	 17	 juli	
werd	ook	afgelast.	 ‘De	stichting	Zo-
merconcerten	 De	 Bilt	 organiseert	 al	
10	 jaar	 de	 gratis	 Zomerconcerten’,	
vertelt	Jan	Meeuwsen,	voorzitter	van	
het	organiserende	comité.	Hij	 is	zelf	
lid	 van	 drie	 orkesten:	 de	 Konink-
lijke	 Biltse	 Harmonie,	 het	 Senioren	
Harmonie	 Orkest	 van	 de	 Provincie	
Utrecht,	 waarvan	 hij	 ook	 bestuurs-
voorzitter	is,	en	het	Reünieorkest	van	
het	 Trompetterkorps	 der	 Cavalerie.	
Hij	leerde	eerst	trompetspelen,	waar-
na	 hij	 op	 schuiftrombone	 overstapte	
en	uiteindelijk	voor	euphonium	koos.	
Een	andere	naam	voor	euphonium	is	
tenortuba	en	het	is	een	koperen	blaas-
instrument.	Meeuwsen	vervolgt:	‘Ons	
comité	bestaat	uit	vijf	personen:	drie	
muzikanten,	toevallig	alle	drie	lid	van	
de	 Koninklijke	 Biltse	 Harmonie,	 de	
boswachter	 van	 Beerschoten	 en	 ie-
mand	 die	 er	 namens	 de	 beeldentuin	
in	zit.’	De	stichting	is	onafhankelijk,	
benadrukt	hij.	‘Het	is	dus	geen	onder-
deel	van	de	KBH.	We	zijn	afhankelijk	
van	 onze	 sponsors	 en	 krijgen	 geen	
ondersteuning	van	de	gemeente.’	De	
concerten	 zijn	 gratis	 toegankelijk.	
‘Dat	willen	we	graag	zo	houden.	We	
zijn	wel	op	zoek	naar	meer	sponsors,	

want	we	 zijn	 van	 plan	 een	 overkap-
ping	aan	te	schaffen	voor	de	orkesten.	
Niet	alleen	om	de	muzikanten	en	hun	
instrumenten	te	regen	te	beschermen,	
maar	ook	als	het	een	keer	ontzettend	
warm	is,	zodat	ze	niet	in	de	volle	zon	
hoeven	 te	 spelen.’	 Het	 idee	 om	 bij	
regen	van	een	alternatieve	overdekte	
locatie	gebruikt	te	maken	is	niet	haal-
baar,	vindt	de	voorzitter.	‘Dat	kunnen	
we	niet	betalen.	We	zijn	een	stichting,	
we	krijgen	geen	subsidie	en	we	hef-
fen	geen	entree.	En	dat	willen	we	zo	
houden.’

Risico
Het	 steekt	 Meeuwsen	 wel	 dat	 deze	
zomer	 al	 twee	 keer	 een	 concert	 niet	
doorging.	 ‘Het	 gebeurt	 bijna	 nooit	
dat	het	moet	worden	afgelast.	Het	 is	
ons	 in	 de	 tien	 jaar	 van	 ons	 bestaan	
in	 totaal	 nog	maar	 vijf	 keer	 overko-
men.	 Deze	 keer	 was	 het	 ook	 niet	 te	
voorspellen	 dat	 het	 weer	 zo	 slecht	
zou	worden	in	de	loop	van	de	dag.	’s	
Ochtends	 leek	het	 er	 nog	op	dat	 het	
’s	middags	zou	opklaren.	We	hebben	
tot	 het	 laatste	moment	gewacht	 toen	
er	een	redelijke	kans	bestond	dat	het	
nog	droog	zou	worden,	maar	om	tien	
uur	’s	ochtends	hebben	we	de	knoop	
doorgehakt	om	het	concert	doorgang	
te	 laten	 vinden.	 Dat	 moest	 ook	 wel,	
want	de	leden	van	het	NS	Harmonie-
orkest	 komen	 uit	 vele	 delen	 van	 het	
land,	dus	sommigen	moesten	al	vroeg	

van	 huis.’	Uiteindelijk	 ging	 het	 toch	
niet	door.	‘Met	dat	weer	komt	er	ook	
geen	 publiek	 op	 af.’	 Natuurlijk	 be-
staat	het	risico	op	regen	altijd,	dat	heb	
je	 nu	 eenmaal	 met	 buitenconcerten.	
‘Het	 door	 ons	 geboekte	 gezelschap	
krijgt	wel	 betaald,	maar	mensen	ko-
men	met	eigen	vervoer	en	dat	kunnen	
we	niet	vergoeden.’	De	stichting	moet	
ook	 de	 huur	 van	 de	 stoelen	 betalen,		
of	die	gebruikt	zijn	of	niet:	‘We	had-
den	voor	dit	concert	250	stoelen	ge-
huurd.	 Zestig	 voor	 de	 leden	 van	 het	
orkest	 en	 honderdnegentig	 voor	 het	
publiek.’	
De	 optredens	 van	 Zang	 Veredelt	 en	
de	 Melodie	 Percussiegroep	 van	 de	
Koninklijke	 Biltse	 Harmonie	 vinden	
plaats	op	zondag	11	september	achter	
Paviljoen	Beerschoten	 van	 14.00	 tot	
16.00	uur.	Zang	Veredelt	bestaat	sinds	
1884	 en	 is	 neutraal	 van	 grondslag.	
Het	repertoire	bestaat	uit	zowel	klas-
sieke	als	moderne	en	populaire	num-
mers.	 De	 Melodie	 Percussiegroep	
speelt	 in	 een	 bezetting	 van	 snare-
drums,	marimba’s,	vibrafoons	en	an-
dere	melodische	percussieinstrumen-
ten.	 Toeschouwers	 worden	 verzocht	
zo	 mogelijk	 zelf	 stoelen	 of	 dekens	
mee	te	nemen	en,	als	het	nu	eens	bij	
uitzondering	een	prachtige	dag	wordt,	
een	 eigen	 parasol.	Meeuwsen:	 ‘Nor-
maal	 trekken	 we	 twee-	 tot	 driehon-
derd	bezoekers	per	concert.	Bij	mooi	
weer	kan	het	heel	druk	worden.’

Organisatiecomité hoopt op beter weer 
voor laatste Zomerconcert Beerschoten 

door Lilian van Dijk

Het heeft de stichting Zomerconcerten De Bilt dit jaar niet meegezeten. Zondag 28 augustus moest 
het dubbelconcert van het NS Harmonieorkest en de Weathertown Bigband worden afgezegd 

vanwege de slechte weersomstandigheden. Het laatste concert maakt het wat mislukte zomerseizoen 
2011 misschien nog een beetje goed: dat van Zang Veredelt en de Melodie Percussiegroep van de 

Koninklijke Biltse Harmonie (KBH).

‘Nog	breder	dan	vorig	jaar’,	beloven	
Jorien	 Kooistra	 en	 Niels	 Eijsbroek,	
beiden	 graisch	 ontwerper	 en	 al	 ja-
renlang	lid	van	het	organisatiecomité.	
‘Toen	 hadden	 we	 100	 kunstenaars.	
Dit	 jaar	 kregen	 we	 tweehonderd	
aanmeldingen,	 want	 de	 Kunstmarkt	
is	 in	 Nederland	 een	 gerenommeerd	
evenement	geworden.	Zo	veel	plaats	
hadden	 we	 niet,	 dus	 we	 hebben	 een	
selectie	 moeten	 maken.	 Er	 komen	
nu	117	kunstenaars	te	staan,	ook	een	
aantal	 uit	 het	 buitenland.’	 Het	 Van	
Boetzelaerpark	heeft	veel	pluspunten,	
vinden	 de	 twee	 enthousiaste	 vrijwil-
ligers.	 ‘Organisatorisch	 en	 logistiek	
gezien	is	deze	locatie	ideaal	en	je	hebt	
er	 geen	 last	 van	 geparkeerde	 auto’s.	
Maar	het	belangrijkste	is	dat	je	in	het	
park	 zo’n	 mooi	 sfeertje	 kunt	 creë-
ren.’	Het	thema	Kunst	en	Wetenschap	
loopt	parallel	met	de	intentie	van	het	
Collegeakkoord	 en	 verwijst	 tevens	
naar	2011	als	het	Jaar	van	de	Weten-
schap.	 ‘Die	 kruisbestuiving	 tussen	
beide	 disciplines	 gaat	 heel	 ver	 terug	
in	de	geschiedenis,	denk	maar	aan	ie-
mand	als	Leonardo	da	Vinci,	die	het	

kunstenaarschap	 en	 uitvinderschap	
combineerde.’	Boetz2Lab	beslaat	een	
gebied	vanaf	de	entree	op	de	kruising	
van	de	Blauwkapelseweg	en	de	Bilt-
hovenseweg	tot	het	gebied	aan	weers-
zijden	van	de	vijver.	De	kramen	van	
de	 kunstenaars	 zijn	 te	 vinden	 langs	
alle	paden,	maar	ook	op	enkele	gras-
velden.	Het	evenement	is	vrij	toegan-
kelijk.	‘Het	was	dit	jaar	best	moeilijk	
om	genoeg	sponsors	te	krijgen,	maar	
het	is	ons	met	veel	kunst	en	vliegwerk	
gelukt	 een	 mooi	 programma	 neer	 te	
zetten’,	melden	Kooistra	en	Eijsbroek	
trots.	‘We	krijgen	ook	subsidie	van	de	
gemeente	 en	hopen	dat	 die	voortaan	
structureel	 wordt.	 We	 zijn	 een	 heel	
jaar	bezig	geweest	met	de	voorberei-
ding.	Eerst	vergaderden	we	eens	in	de	
twee,	drie	weken,	maar	sinds	half	au-
gustus	zijn	we	er	elke	dag	mee	bezig.	
We	doen	het	graag,	want	het	is	ontzet-
tend	leuk	werk.’

Programma 2011
‘In	De	Bilt	 en	directe	omgeving	zit-
ten	het	KNMI,	het	RIVM	en	TNO	en	
natuurlijk	ook	De	Uithof.	Het	RIVM	

komt	met	een	aantal	mensen	een	deel	
van	 het	 Kinderlab	 invullen’,	 kondi-
gen	 Kooistra	 en	 Eijsbroek	 aan.	 Dit	
lab	bevindt	zich	in	de	Boetzstocktent	
aan	 de	 noordoostkant	 langs	 de	 vij-
ver.	Tussen	13.30	en	16.00	uur	kun-
nen	kinderen	daar	onder	 leiding	van	
een	 acteur,	 professor	 Geert	 W.	 van	
Boetzelaer,	allerlei	proefjes	doen.	De	
laatste	 tien	 jaar	zoekt	deze	professor	
hartstochtelijk	naar	oplossingen	voor	
een	energieneutrale	wereld.	Zijn	gro-
te	uitvinding	is	de	Windturbine	Auto.	
Hij	verricht	ook	de	opening	om	12.00	
uur	op	het	Parkpodium.	Verder	 is	 er	
in	de	Boetzstocktent	drie	keer	een	op-
treden	van	Har	met	de	Chemokar,	be-
kend	van	NEMO	in	Amsterdam.	Om	
16.30	is	daar	de	Singersclub	en	tussen	
19.30	en	23.00	uur	een	afterparty	met	
onder	meer	dj	Geert	Inda	House.	Bij	
de	 entree	van	het	 park	 is	 er	 voor	de	
kleintjes	doorlopend	De	Dieromdom,	
een	soort	draaimolen,	en	ook	is	er	een	
zweefmolen.	Vanaf	12.30	uur	vertelt	
Marjan	Volbeda	in	een	oude	DAF-bus	
elk	 uur	 het	 speciaal	 voor	 deze	 gele-
genheid	door	haar	geschreven	verhaal	

De	 Beauty	 en	 De	 Bèta.	Verder	 is	 er	
een	 Kinderveld	 met	 mini	 bamboe-	
stieken	 (structuren	 van	 bamboe	
bouwen	 met	 behulp	 van	 elastiek),	
schminken,	schilderen,	knutselen	etc.	
Op	de	vijver	ter	hoogte	van	het	Kin-
derveld	kun	 je	 in	plastic	waterballen	
lopen.	
Op	 het	 Parkpodium	 vindt	 om	 12.30	
uur	 een	 optreden	 plaats	 van	 Agua	
Azul,	 bestaande	 uit	 zangeres	 May-
belline	 Broekhuijsen	 en	 pianist	 Ge-
rard	 Vogel,	 met	 jazz,	 bossa	 nova,	
samba	 en	 ballades.	 Om	 14.00	 uur	
presenteert	zich	hier	de	Weathertown	
Bigband,	het	jongste	visitekaartje	van	
de	Biltse	Harmonie.	Als	laatste	is	om	
15.30	uur	Trikosis	aan	de	beurt;	vijf	

heren	 die	 klezmer	 met	 een	 vleugje	
folk	 en	 een	 snufje	 zigeunermuziek	
vermengen.	Bij	 het	Kunstcafé	wordt	
informatie	 verstrekt	 en	 je	 kunt	 er	
rustig	wat	eten	en	drinken.	Culinaire	
hapjes	worden	verzorgd	door	de	res-
taurants	 Briq	 en	 Zebs.	 Ook	 Crêpes	
de	 Paris	 is	 weer	 van	 de	 partij.	 De	
Singersclub,	gepresenteerd	door	jazz-
vocalist	 Patrick	 Mackaaij,	 brengt	 in	
samenwerking	met	een	special	guest	
een	 jazz-soul-blues	 sessie,	 waarbij	
stemimprovisatie	 centraal	 staat.	 On-
der	het	publiek	aanwezige	vocalisten	
mogen	spontaan	aan	de	sessie	deelne-
men.	Daarnaast	brengt	de	Rotterdam-
se	 singer-songwriter	 Vera	 nummers	
van	haar	nieuwe	cd	Bubbles	&	Bones.

Boetz2lab in Van Boetzelaerpark
gaat link uitpakken

door Lilian van Dijk

In 2010 verhuisde de Kunstmarkt noodgedwongen van de Dorpsstraat naar het Van Boetzelaerpark. 
Die locatie beviel zo goed, dat dit jaar het park op 10 september van 12.00 tot 23.00 uur 

voor de tweede keer een breed spectrum aan kunst en cultuur zal bieden. 

Jorien Kooistra en Niels Eijsbroek presenteren trots de poster voor Boetz2Lab 
met een grote afbeelding van Chriet Titulaer, sterrenkundige, voormalig 
televisiepresentator en populairwetenschappelijk schrijver uit Houten.

Vocaal feest in Blauwkapel
De	Groenekanse	bevolking	was	afgelopen	zondag	in	grote	getale	afgeko-
men	op	een	concert	van	het	Groenekans	Muze	Koor	en	het	Bon	Ton	Con-
sort.	En	daar	hebben	ze	bepaald	geen	spijt	van	gehad!	In	het	goed	gevulde	
pittoreske	kerkje	van	Blauwkapel	gaf	het	Bon	Ton	Consort,	deels	met	be-
geleiding	op	luit,	een	prachtige	vertolking	van	liederen	van	o.a.	Dowland.	
Ook	het	13-koppige	Groenekanse	Muze	Koor	liet	zich	van	haar	beste	kant	
zien	bij	de	vertolking	van	liederen	van	o.a.	Purcell,	Mendelssohn	en	Mozart	
en	 van	 twee	meer	 eigentijdse	 liederen	 van	The	Comedian	Harmonist	 en	
Sullivan.	De	uitbundige	ovatie	na	aloop	was	voor	beide	koren	zeer	ver-
diend.	[FK]

De koren samen in actie met het afsluitende Groenekans volkslied.
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advertentie

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

De puzzelrit is ongeveer 40 km en 
gaat door nagenoeg alle kernen van 
De Bilt. Men kan tijdens deze tocht 
genieten van de mooie natuur en vele 
andere zaken die onze gemeente te 
bieden heeft. 

De oldtimershow vindt plaats op 
de karakteristieke Dorpsstraat. De 
Dorpsstraat is hiervoor afgesloten 
voor het doorgaande verkeer. De in-
schrijfkosten voor dit evenement be-
dragen € 10,- per auto. Dit is inclusief 
lunch en een consumptie tijdens de 
show voor 1 persoon. Voor elke pas-

sagier wordt € 6,- (eveneens inclusief 
lunch en consumptie) gevraagd. 

Marktdag
De puzzelrit en de oldtimershow 
zijn onderdeel van de Dorpskerk 
Marktdag waarvan de opbrengst ge-
schonken wordt aan een goed doel. 
Dit jaar is plm. de helft de opbrengst 
voor weeskinderen in Windhoek om 
bij te dragen aan het opbouwen van 
een structurele maaltijdvoorziening. 
De andere helft gaat naar een bouw-
groep die in 2012 vanuit De Bilt naar 
Nicaragua gaat voor het herstellen en 

herbouwen van huisjes in de sloppen-
wijken van Masaya. 

Programma 
Het Oldtimerprogramma voorziet in 
het vertrek vanaf de Dorpsstraat voor 
de puzzelrit (tussen 09.30 en 10.30 
uur) en een geplande terugkomst op 
de Dorpsstraat tussen 12.00 en 12.30 
uur. 
Rond 12.30 uur zal de Oldtimershow 
op de karakteristieke Dorpsstraat be-
ginnen, die rond 16.00 uur afgelopen 
zal zijn. Aanmelden hiervoor kan tot 
en met donderdag 8 september 2011 

via info@dorpskerkdebilt.nl of het 
formulier op www.dorpskerkdebilt.
nl/oldtimerdag. Graag met vermel-

ding van autogegevens. Voor vragen 
of suggesties kan ook contact worden 
opgenomen. 

Maximum aantal deelnemers 
Oldtimerdag bijna bereikt 

door Henk van de Bunt

Op zaterdag 10 september 2011 organiseert de Dorpskerk in De Bilt een Oldtimerdag. In de 
ochtenduren vindt een puzzelrit plaats en ‘s middags worden de oldtimers geshowd aan het publiek. 

V.l.n.r. Groenekanner Korstiaan Hoogendijk (naast de auto van zijn broer 
Elbert) en Jan Doornenbal uit Maartensdijk zullen met hun oldtimers op de 
Marktdag van de Biltse Dorpskerk op zaterdag 10 september aanwezig zijn.

Ledenwerfactie en jubileum worden 
georganiseerd door een bestuur, dat 
barst van de vitaliteit. De Zonne-
bloem is er in geslaagd om de afgelo-
pen jaren nieuwe vrijwilligers aan te 
trekken. En daarnaast is de bestuurs-
samenstelling veranderd en verjongd. 
Neem Marjon Braas, die het secre-
tariaat waarneemt. Zij is jong, dyna-
misch en heeft veel kennis van zaken: 
‘Werken voor de Zonnebloem is een 
nieuwe dimensie in mijn leven. Het 
geeft betekenis aan mijn bestaan om 
wat te betekenen voor ouderen in 
onze dorpen. En het mooie is dat ik 
daar ook nieuwe evenementen aan 
mag toevoegen. De ouderen moch-
ten te gast zijn bij de musical van de 
schoolverlaters in Westbroek. Dat 
was mijn idee, dat pakte geweldig uit. 
De kinderen vonden het te gek, de ou-
deren hebben enorm genoten’, aldus 
Marjon Braas uit Westbroek die nu in 
het bestuur van de Zonnebloem zit.

Creatief
Ook zo’n nieuw gezicht is Ido Hui-
tenga. Hij heeft het stokje overge-
nomen van Ben Hak die jaren de 
activiteiten organiseerde. Ido is een 
creatieve man die de bevlogenheid 
heeft van Ben Hak en de brutaliteit 
van zichzelf. Daarom zoekt hij nieu-
we activiteiten om de ouderen telkens 
weer te verrassen. Zo heeft hij met 
andere vrijwilligers de High Tea op-
gepakt midden in de zomer. 

Ook dit jaar was dat een groot succes. 
‘Soms is het best pittig’, reageert Ido, 
‘want zo’n High Tea in een tuin in 
Westbroek is echt een geweldige klus. 
We maken alles zelf klaar, kopen ook 
alles zelf in en zorgen ervoor dat ou-
deren een onvergetelijke middag heb-
ben. Ze moeten het gevoel hebben 
dat ze als een koning en koningin op 
de eerste rij zitten. Dat wil de Zon-
nebloem. Alle eer en alle ruimte is er 

voor de ouderen van onze dorpen. En 
ik mag dat organiseren. Dat is pittig, 
maar ook een voorrecht. Het maakt 
niet alleen de ouderen gelukkig, maar 
ook mij’.

Lach en traan
Ouderen krijgen bij de Zonnebloem 
een lach en een traan. Die lach is er 
vanwege alle vrolijke activiteiten, de 
traan is er ook omdat muziek en ont-
moeting soms ook emoties oproepen. 
De Zonnebloem zorgt voor allebei. 
In het bestuur is Joop Vesters er een 
meester in om mensen op hun gemak 
te stellen. In zijn werkzame leven 
stond hij op de markt, nu is hij een 
luisterend oor en een helpende hand 
voor al die ouderen. 

En als het tegenzit, heeft hij altijd 
een grap bij de hand die de spanning 
breekt: ‘Wat wil een mens nog meer? 
Ik geeft een paar uur per week aan 

vrijwilligerswerk met ouderen en ik 
krijg er een week lang inspiratie en 
dankbaarheid voor terug. De Zonne-
bloem heeft mijn leven als bestuurslid 
verrijkt’, aldus Joop Vesters.

Eerstvolgend
Voorzitter Leo Fijen: ‘Naast de le-
denwerfactie en het jubileum zijn er 
ook de gewone activiteiten. Zoals op 
10 september in de kerkzaal van de 
Maartenskerk aan de Nachtegaallaan. 

Ouderen zijn vanaf 10.30 uur wel-
kom. Voor een kop koffi e, voor een 
gezellig samenzijn, voor een borrel 
toe, voor datgene wat de Zonnebloem 
tot Zonnebloem maakt: een unieke 
kans om even er uit te zijn en de zon 
te ontmoeten in de ogen van de ander. 
Dus ouderen van de kernen Groene-
kan, Hollandsche Rading, Maartens-
dijk en Westbroek: wees welkom 
op de koffi emorgen van de Zonne-
bloem’. 

Ledenwerfactie
Zonnebloem Maartensdijk

door Henk van de Bunt

De Zonnebloem Maartensdijk gaat drukke weken tegemoet. Op 10 september 
is er een koffi e-ochtend in de Roomsch Katholieke Kerk aan de Nachtegaallaan, 
de dagen daarna wordt een ledenwerfactie gehouden. En de komende maanden 

is het bestuur druk bezig om het 30-jarig jubileum voor te bereiden.

Vijf leden van het bestuur van de Maartensdijkse afd. van de Zonnebloem: 
v.l.n.r. Marjon Braas, Leo Fijen, Marion Bracke , Jellie Klaver en Ido 
Huitenga. 

Rikkie Postema heeft het boek Mind-
ful Coachen geschreven waarin ze 
uitlegt dat mindfulness de meeste 
relaties, zowel privé als zakelijk ten 
goede komt. De basis van mindful-
ness is aandacht geven aan het nu 
en de zaken accepteren zoals ze zijn. 
Het is een manier om naar gevoelens 
te kijken, ook als ze onaangenaam 
zijn, want pijn, ontgoocheling en 
teleurstelling horen nu eenmaal bij 
het leven. Mindfulness is dus niets 
mystieks of zweverigs. De oorsprong 
van mindfulness komt uit het boed-
dhisme, waar oefenen van aandacht 
en meditatie de belangrijkste tech-

nieken vormen. In Mindful Coa-
chen hanteert Rikkie Postema het 
Mindfulness Oefenkwadrant om 
meer inzicht te krijgen in relaties en 
beter om te gaan met onduidelijkhe-
den die tussen mensen vaak tot con-
fl icten leiden. Tijdens de lezing op 15 
september zal Postema het Mindful 
Oefenkwadrant uitgebreid toelichten 
en zal ze de bezoekers direct laten er-
varen wat het effect is van het mind-
ful omgaan met lastige situaties.

Reizen naar het oosten
Rikkie Postema, ooit woonde ze 
in De Bilt, werkt als counsellor en 

coach en is oprichter van ‘Adisat’, 
een opleiding voor mindful coachen 
voor managers en leidinggevenden. 
Haar fascinatie voor mindfulness is 
gegroeid door reizen naar Nepal, Ti-
bet, China en India. Ze las alle litera-
tuur over Boeddhisme die ze te pak-
ken kon krijgen en ontwikkelde een 
eigen stijl als coach en counsellor.
Wie geïnteresseerd is in een mini-
workshop met veel praktische tips 
en opdrachten kan op donderdag 15 
september terecht bij boekhandel 
Bouwman aan de Hessenweg in De 

Bilt. De avond begint om 19.30 uur 
en eindigt rond 22.00 uur. Toegangs-
kaarten zijn te koop bij boekhandel 
Bouwman en kosten 5 euro.[SvdL]

Miniworkshop Mindfulness
bij Bouwman Boeken

Boeken en cursussen over mindfulness zijn razend populair. Het lijkt de snelle oplossing voor bijna 
alle hedendaagse problemen zoals stress, depressiviteit en angsten. Wat mindfulness is en hoe het 

werkt, komt Rikkie Postema op 15 september vertellen bij boekhandel Bouwman in De Bilt.

Rikkie Postema: ‘Mindful coachen 
betekent alert zijn op wat er gaande 
is bij jezelf en bij de ander’

Oud gebouw – nieuw gebruik openbaren
op monumentendag valt dat te ervaren
de commissie wist met elkaar
ook dit vijfentwintigste jaar
met dit thema de klus weer te klaren

Guus Geebel Limerick



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

DE NIEUWE 

NAJAARSCOLLECTIE 

VAN ESPRIT
KOMT NU VOLOP 

BINNEN!

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

50% KORTING 

OP ALLE SIERADEN 

& SHAWLS

VAKANTIE VOORBIJ: WIJ ZIJN NU 

OOK WEER 2 AVONDEN GEOPEND 

OP DONDERDAG EN VRIJDAG !!!

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Herfstcrocus *droogbloeier* 
Voor binnen + buiten 3 bollen  10,-

Zonnebloemen 
2 bossen  7,95

Geurige gedroogde 
lavendel 

Dikke bos  4,95

06 - 53 14 67 33

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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

ABS,ESP,RAD/CD,REGENS,  € 15.250,00 

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

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

PEUGEOT 107 1,0 12V 5DRS 2010 12.640 BLAUW MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,ABS  € 8.450,00 

PEUGEOT 206 SW 1.4 16V 2004 101.000 BLUE RECIFE,RAD/CD,ABS,AIRCO,AIRBAGS,

ER,CV,SB,REGENS,LMV,MLV,  € 6.500,00 

PEUGEOT 407 1.8 16V PACK 2006 143.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,RAD/CD,ER,CV,

SB,ABS,AIRBAGS,LMV,REGENS,CAR KIT.  € 8.750,00

PEUGEOT 5008 ST 1,6 HDIF 2011 68 D BLAUW MET,ER,CV,E SP,GETINT GLAS,CLIMATE C

PDC V&A,ROETF,BOORDCOMP,ABS,ESP,GR NAVI  € 29.500,00

RENAULT CLIO 1.4 16V,AUT 2002 82.000 GRIJS MET,CLIMATE C, ER,CV,SB,RAD.CD,ABS  € 5.950,00

VOLVO V70 2.4T COMFORT LINE 2000 114.000 GRIJS MET,HALF LEDER,ABS,AIRCO,AIRBAGS,

LMV,ER,CV,SB,MLV,RAD/CD,  € 9.250,00

PEUGEOT 207 1.6 16V XS PACK

2006, 68.000, GEEL/GROEN MET, 

CLIMATE C, MLV, ER, CV, SB, ESP, 
LMV, RAD/CD, MLV, ABS, AIRBAGS

€ 8.750

5 euro korting!

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Maak een fotoboek 
van je leukste vakantiefoto’s 

via www.primera.nl

AW•LEAFLET_BOS_140x297mm_AZ_deƒ_hr.pdf   1   25-08-11   14:15

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92
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De	Special	Award	 2011	 is	 georgani-
seerd	door	de	Stichting	Special	Arts.	
De	Stichting	houdt	zich	bezig	met	alle	
kunstdisciplines	voor	en	door	mensen	
met	 een	 verstandelijke,	 psychische	
en/of	fysieke	handicap.	Daarbij	is	het	
hun	 streven	 dat	 het	 mogelijk	 moet	
zijn	dat	alle	mensen	met	een	handicap	
die	dat	willen	aan	kunst	kunnen	doen	
en	dat	ze	tevens	de	mogelijkheid	krij-
gen	om	hun	talenten	verder	te	ontwik-
kelen.	Ook	streven	zij	er	naar	om	de	
gemaakte	 kunstwerken	 aan	 een	 bre-
der	publiek	bekend	te	maken	door	het	
organiseren	van	 tentoonstellingen	en	
door	het	realiseren	van	een	kunstuit-
leen.	De	prijs	bestaat	uit	twee	delen:	
een	stimuleringsprijs	voor	de	winnaar	
en	 een	 drietal	 tentoonstellingen	 van	
de	geselecteerde	werken	met	een	ca-
talogus.	Het	 thema	van	de	wedstrijd	
was	-	Bewaren	voor	later	-.	

Kunst als inspiratiebron
De	 jury,	 bestaande	 uit	 Sacha	 Bron-
wasser	 (kunstrecensent	 Volkskrant),	
Couzijn	 van	 Leeuwen	 (kunstenaar/
beeldhouwer	uit	Amersfoort)	en	Wou-
ter	Stips	(beeldend	kunstenaar	uit	Hil-
versum)	heeft	uit	de	600	ingezonden	
werken	van	de	200	kunstenaars	er	in	
eerste	instantie	57	geselecteerd.	Daar-

uit	 werden	 er	 18	 genomineerd	 voor	
de	 uiteindelijke	 prijzen,	 met	 de	 be-
doeling	dat	het	werk	van	de	geselec-
teerde	kunstenaars	tentoongesteld	zal	
worden	en	dat	er	van	die	werken	en	
kunstenaars	 een	mooie	 catalogus	 zal	
worden	 samengesteld.	 Televisiepre-
sentator	Marc	Dik	reikte	twee	tweede	
prijzen	en	twee	eerste	prijzen	uit	aan	
kunstenaars	 die	 een	 graisch	 werk	
hadden	 ingestuurd.	 Een	 beeld	 ge-
maakt	door	Roos	Drieenhuizen	kreeg	
de	prijs	voor	driedimensionaal	werk.	
De	prijs	 is	een	geldbedrag	van	2500	
euro	voor	het	verder	ontwikkelen	van	
haar	talenten	en	een	mooie	catalogus	
met	alle	werken	van	de	geselecteerde	
kunstenaars.	

Kunst
De	 heer	 Robbertsen	 opende	 vervol-
gens	 de	 expositie:	 ‘Kunst’,	 zo	 ver-
telde	hij,	‘is	van	grote	waarde	in	onze	
samenleving.	 Het	 is	 niet	 alleen	 een	
inspiratiebron	voor	veel	mensen,	het	
geeft	 ruimte	 aan	durf	 en	 creativiteit.	
Kunst	 heeft	 het	 vermogen	 om	 over	
grenzen	 heen	 te	 stappen.	 En	 dat	 is	
heel	 belangrijk	 voor	 een	maatschap-
pij	die	zich	wil	ontwikkelen,	die	wil	
vernieuwen.	 De	 samenleving	 heeft	
kunstenaars,	 zoals	 jullie,	 nodig!	 Jul-

lie	kunstwerken	zorgen	ervoor	dat	we	
kennis	maken	met	de	ander,	dat	we	de	
ander	leren	waarderen	en	accepteren.	
Kunst	 is	 een	 manier	 om	 verbinding	
te	 maken	 met	 onze	 omgeving.	 En	
beelden	 zeggen	 hierbij	 zoveel	 meer	
dan	woorden.	Al	deze	beelden	geven	
mensen	met	een	handicap	de	kans	om	
zichtbaar	 te	worden.	Nu	niet	met	de	
handicap,	maar	 juist	met	al	hun	mo-
gelijkheden’.

Roos 
Roos	Drieenhuizen	werkt	sinds	2005	
twee	dagen	per	week	op	Ateliers	De	
Wijde	Doelen	in	Utrecht.	De	ene	dag	
is	ze	werkzaam	op	de	graiekafdeling	
de	 andere	 dag	 op	 de	 keramiekafde-
ling.	 Haar	 begeleiders	 hebben	 twee	
beelden	 en	 één	 tekening	 ingestuurd	
naar	 de	 organisatie	 van	 de	 Special	
Award	 2011	 wedstrijd.	 Haar	 werk	
werd	in	eerste	instantie	geselecteerd,	
later	 genomineerd.	 Samen	 met	 haar	
begeleidster	Petra	van	der	Steen	was	
zij	afgelopen	vrijdag	naar	de	prijsuit-
reiking	 gekomen.	 Als	 geselecteerde	
kunstenaar	 had	 ze	 al	 een	mooi	 digi-
taal	fototoestel	gewonnen.	‘Ik	ben	blij	
dat	 ik	 gewonnen	 heb	 want	 nu	 komt	
het	ook	in	Paleis	Soestdijk	en	dat	vind	
ik	heel	bijzonder’,	was	haar	reactie.	

Tentoonstellingen
Er	zijn	drie	tentoonstellingen,	waar	de	
geselecteerde	 kunstwerken	 worden	
getoond:	 de	 Openingstentoonstelling	
loopt	van	5	t/m	19	september	2011	op	
werkdagen	van	9.00	tot	17.00	uur	bij	
de	Rijksdienst	voor	het	Cultureel	Erf-
goed	aan	het	Smallepad	5	in	Amers-
foort.	 Deze	 tentoonstelling	 is	 gratis	
toegankelijk.	Daarna	wordt	het	werk	
tentoongesteld	op	de	Woonbeurs	in	de	
RAI	in	Amsterdam	van	24	september	
t/m	2	oktober	2011	(maandag	26	sep-
tember	gesloten)	van	10.00	tot	18.00	
uur.	Tijdens	de	 tentoonstelling	op	de	
Woonbeurs	kan	het	publiek	een	stem	
uitbrengen	 op	 die	 kunstenaar,	 die	 in	
aanmerking	zou	moeten	komen	voor	
de	 publieksprijs.	 Er	 is	 daarvoor	 ook	

een	 speciale	 website	 gemaakt	 waar	
de	kunstwerken	van	de	geselecteerde	
kunstenaars	te	zien	zijn,	met	een	foto	
en	ilmpje	van	deze	kunstenaars.	Via	
deze	 website	 www.specialaward.nl	
kan	ook	gestemd	worden.	Tot	slot	 is	
er	 de	 Koninklijke	 tentoonstelling	 in	
Paleis	Soestdijk	die	 een	 selectie	van	
de	kunstwerken	 laat	zien,	waaronder	
het	beeld	Pimmetje	van	7	t/m	30	okto-
ber	2011.	Rondleidingen	worden	ge-
geven	op	vrijdag,	zaterdag	en	zondag.	
Kaarten	 moeten	 vooraf	 gereserveerd	
worden	 op	 www.paleissoestdijk.nl	
Tijdens	de	opening	van	deze	tentoon-
stelling	op	5	oktober	2011	zal	de	pu-
blieksprijs	worden	uitgereikt	door	Jan	
des	Bouvrie	aan	die	kunstenaar	die	de	
meeste	stemmen	heeft	ontvangen.	

Winnaar Special Award 2011
voor driedimensionaal werk

Vrijdag 2 september jl. heeft Commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht
de heer R.C. Robbertsen de prijzen uitgereikt aan de vijf winnaars van de landelijke wedstrijd voor 

beeldende kunst De Special Award 2011. Dit gebeurde tijdens de openingstentoonstelling bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Onder de deelnemers was Roos Drieenhuizen 

uit Maartensdijk. Zij kreeg de prijs voor het door haar gemaakte beeld - Pimmetje - .

Roos Drieenhuizen krijgt haar prijs uitgereikt uit handen van Marc Dik en in 
het bijzijn van de commissaris van de Koningin de heer R.C. Robbertsen en 
jurylid Sacha Bronwasser.

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Petra CremersGROENEKAN

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Ik zet me in voor het project De Bilt 

Schrijft. De zoektocht naar levens-

verhalen van mensen uit de zes ker-

nen van De Bilt die gaat duren tot 

december 2012. We doen dit aan de 

hand van maandelijkse schrijfthe-

ma’s die worden gepubliceerd in 

De Vierklank en op onze website 

www.debiltschrijft.nl. Anekdotes die 

een stukje lokale geschiedenis moe-

ten opleveren. Als schrijver ben ik 

nieuwsgierig naar mensen: wat ze 

beweegt, wat ze meemaken in hun 

leven. Daarnaast vind ik het belang-

rijk om een bijdrage te leveren aan de 

lokale leefbaarheid, wat onder meer 

heeft geresulteerd in de oprichting 

van dorpspleingroenekan.nl. Mensen 

hebben elkaar nodig in het leven! Van-

daar dat ik dit mooie nieuwe project – 

De Bilt Schrijft - heb bedacht voor het 

jubileumfeest van de gemeente. 

Voor mijn mooiste plekje in Groene-

kan blijf ik dicht bij huis: de Copijn-

laan waar ik al ruim 26 jaar met veel 

plezier woon! 

Deze	 vijftien	 meter	 lange	 bus	 heeft	
een	luxe	uitvoering	met	o.a.	vijf	lat	
screen	 TV’s,	 luxe	 toilet-	 en	 garde-
robekasten,	 een	 grote	 keukengroep	
en	 een	 groot	 assortiment	 drankjes	
en	 wijnen.	 Er	 zijn	 28	 zitplaatsen	
met	 Royal	 Class	 luxe	 zacht	 lederen	
stoelen	 met	 voor	 een	 ieder	 een	 ei-
gen	tafeltje.	Het	plan	is	om	met	deze	
prachtige	 VIP	 bus	 twee	 reizen,	 van	
zes	 dagen,	 te	 gaan	 maken	 naar	 het	
Zwarte	Woud.

Herfst
Op	 speciaal	 verzoek	 komt	 er	 ook	
weer	 een	 Herfstkleurendagtocht	 (op	
vrijdag	 21	 oktober),	 geschikt	 voor	
mensen	die	slecht	ter	been	zijn.	Ook	

is	er	weer	plaats	voor	paar	rolstoelen.	
SVP	 vooraf	 aanmelden	 wanneer	 u	
rolstoel	gebonden	bent.	
Het	vertrek	is	om	10.00	uur	en	vanaf	
09.30	 uur	 is	 er	 kofie	 met	 gebak	 in	
Dijckstate.	 Deze	 tocht	 wordt	 alleen	
onderbroken	voor	een	heerlijke	erw-
tensoepmaaltijd.	De	kosten	bedragen	
25	euro	p.p.

Kerst
OP	17	december	a.s.	is	er	een	kerst-
dagtocht.	Deze	trip,	waarbij	men	kan	
genieten	van	een	speciale	show	met	
tamme	 uilen,	 heerlijk	 kerstgebak,	
kerstkofietafel	 en	 een	 rondrit	 met	
gids	 door	 de	 Alblasserwaard	 wordt	
opgeluisterd	 door	 een	 muzikale	

Kerstman.	 De	 kosten	 bedragen	 35	
euro	p.p.	Het	vertrek	is	om	09.30	uur	
vanaf	Dijckstate	te	Maartensdijk.

Voor	inlichtingen	en	een	kopje	kofie	
kan	u	zaterdag	even	in	de	bus	komen.	
U	 kunt	 zich	 tevens	 geheel	 vrijblij-
vend	 aanmelden	 voor	 de	 reizen	 die	
geprogrammeerd	 staan	 voor	 mei	 en	
juni	2012.Aanmelden	en	informatie:	
tel.0346	212288,	06	53853557	of	e-
mail	 broekhu2@xs4all.nl.	 Zie	 ook	
www.reisclub55plus.nl

advertentie

Vip- touringcarshow
Op uitnodiging van Reisclub 55+ uit Maartensdijk komt zaterdag 10 september van 10.00 tot 13.00 

uur één van de allermooiste touringcars van Nederland naar het Maartensdijkse Maertensplein. 

Laat u a.s. zaterdag in deze luxe omgeving informeren over de mogelijkheden 
bij Reisclub 55+. 

Oprengst rommel/boekenmarkt

De opbrengst van de jaarlijkse Rommel/boekenmarkt van de Protestantse 
Gemeente Maartensdijk-Hollandse Rading overtrof dit jaar alle 
verwachtingen: 4.400 euro. Dit bedrag wordt verdeeld tussen Zideris 
Maartensdijk, Stichting Help Mabel en eigen kerkelijke activiteiten.[MD]



Postbus 550, 3990 GJ  Houten, Telefoon 030 634 57 00
www.destichtserijnlanden.nl

BEKENDMAKING

Diepte-/profielschouw oktober 2011 Gebied Leidsche Rijn

VANAF 26 OKTOBER WORDT ER WEER GESCHOUWD!

Schouwmeesters van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden controleren 
vanaf 26 oktober 2011 of de watergangen in het gebied Leidsche Rijn voldoende 
zijn schoon gemaakt. 

Bij het schonen moet u de sloot op de oorspronkelijke diepte terugbrengen en er 
voor zorgen dat het slootprofiel correct is. Vereiste diepte is 60 of 50 centimeter 
ten opzichte van het ter plaatse geldende winterpeil of 100 centimeter onder het 

maaiveld (zie kaartje). Incidenteel is de vereiste diepte niet haalbaar (harde bodem, 
wegzakken kanten of talud). Onze schouwmeesters houden hier rekening mee. Ook 
moet u zorgen voor een goede staat van onderhoud van in de sloot aanwezige 
kunstwerken, zoals bruggen, duikers en dammen.

Sloten moeten voldoende schoon zijn, omdat anders de aan- en afvoer van water 
niet goed verloopt. Het land wordt dan te nat of te droog. Ook is een niet (goed) 
onderhouden sloot slecht voor het watermilieu omdat bij warm weer het water te 
weinig zuurstof bevat. Dit kan leiden tot sterfte van planten en dieren. Bij peilver-
lagingen is de diepte van de watergang nog eens extra belangrijk. De problemen 
die ontstaan bij onvoldoende waterdiepte komen dan versneld tot uiting. 
Het onderhoud aan uw sloot, duiker of andere kunstwerken moet vóór 26 oktober 

2011 uitgevoerd zijn. Let u bij de werkzaamheden op planten en dieren in de sloot. 
Bescherm bijzondere planten en geef dieren de gelegenheid een ander heenkomen 
te vinden.

Informatie

Heeft u vragen over de diepte-/profielschouw? Neem dan tijdens kantooruren 
contact op met het schouwteam, telefoon (030) 634 59 67 of kijk op onze website 
www.destichtserijnlanden.nl/schouw2011.

Houten, 7 september 2011

•  A0 (118 x 84 cm) of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor BREDE  posters!

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

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

ROSBIEF BRADEN

Vlees op kamertemp. Ruim boter in braadpan, 

laat schuim wegtrekken. Bak het vlees op 

hoog vuur rondom bruin, regelmatig keren, 

niet in prikken. Plaats vlees in open schaal, 

bestrooi met wat zout en peper, plaats net 

onder het midden van de oven. 20 minuten op 

150 graden (500 gram) hete lucht grillen, 1 x 

keren, 10 minuten laten rusten. Dan snijden. 

Vooraf met mosterd insmeren is ook lekker.

UIT ONZE TRAITEURHOEK: 
Met o.a. wolkje room, pijnboompitjes en reepjes 

beenham...

SPINAZIESTAMPPOT MET PIT!

 100 GRAM  0,95

Voor de liefhebbers, met een beentje, lekker mals

COTE DE BOEUFF 100 GRAM  1,45

Een delicatesse, lekker met bijv. spekjes en uitjes

VERSE KALFSLEVER 100 GRAM   2,98

Uit onze specialiteitenhoek; met o.a. varkenshaas, 

brie, pesto en katenspek

GEVULDE VARKENSHAAS

 100 GRAM  1,85

Voor de kenners: in de oven of pan of mischien 

zelfs op de barbecue??

MAGRET DE CANARD 100 GRAM   2,35

Van ons bekende lamsvlees; om te stoven met 

een beentje

LAMSSCHOUDER 1 KILO   9,98

Lekker gemarineerd met een oud Hollandse mari-

nade; o.a. peper, coriander en gember

BOEREN VARKENSENTRECOTE

 4 STUKS  6,00

Lekker beleg, gekruid en gezouten met o.a. mosterd

BACONROLLADE

 100 GRAM 1,85;  2E 100 GRAM GRATIS!!

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 10 september.

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk  -  Telefoon 0346-214545

Fax 0346-213970  -  garage@larrypeters.nl  -  www.larrypeters.nl

Automobie lbedr i j f

VOLVO rijders opgelet!
Voor de Volvo bezitters/rijders van het verspreidingsgebied van De Vierklank een speciale 
aanbieding, tegen inlevering van deze advertentie.

•  APK en controle € 15,- exclusief gebruikte materialen 
(na tel. afspraak)

•  Gratis A.P.K. (bij het uitvoeren van een beurt)
•  Gratis Leenauto (U betaalt alleen de benzine)
•  Gratis reset service lampje
•  Gratis advies en monteren van banden
•  Gratis advies over de reparaties (diagnose)
•  Gratis ko�  e bij kleine reparaties waarop gewacht kan worden
•  Gratis optimale service (die overigens al gratis was)

Kennis en diagnose apparatuur voor alle type’s Volvo is aanwezig. 

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.

Wij zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Dealer Organisatie!

Kijk naar 

aanbiedingen op 

www.larrypeters.nl

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Hessenweg 173-175, De Bilt

030 - 2201879

www.robvaneck.nl

emotiecadeaus,

van omgesmolten of n ieuw materiaal
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Maar wanneer een monument 
zijn functie verliest, is het niet al-
tijd gemakkelijk om een nieuwe 
bestemming te vinden. Een goede 
architect kan met de historische 
gegevens als inspiratiebron een 
nieuwe, eigentijdse en hoogwaar-
dige toevoeging ontwerpen. Hij of 
zij gaat met de eigenaar op zoek 
naar de “veranderruimte” van het 
monument. Vaak met een schit-
terend en duurzaam resultaat als 
gevolg. Denkt u binnen onze ge-
meente maar eens aan de nieuwe 
functies in het oude ziekenhuis 
(sanatorium) Berg en Bosch of het 
tot woning verbouwde voormalige 
gemeentehuis annex postkantoor 
in De Bilt. Door een weloverwo-
gen herbestemming, die integer 
omgaat met de historische waar-
den, gaat het monument een nieu-
we toekomst tegemoet. Zo blijven 
onze monumenten een levend on-
derdeel van de samenleving.

De Open Monumentendag 2011 
leidt u langs oude gebouwen met 
een nieuwe functie in onze ge-
meente. Sommige beschermd, 
andere niet. Lees en luister naar 
de verhalen van de enthousiaste 
gebruikers en eigenaren.
Op de voorpagina vindt u een 
overzicht van alle te bezoeken 
panden.
Het comite heeft voor deze dag 
een ietsroute uitgezet langs al 
deze objecten, een route die ook 
per auto te rijden is. De ietsroute 
is verkrijgbaar op het gemeente-
huis, in de bibliotheek en te down-
loaden via de website van de ge-
meente De Bilt (www.debilt.nl)

Op 7, 8 en 9 september vindt het 
scholenproject plaats. Dan zal 
d.m.v. opdrachten een groot aan-
tal leerlingen van groep 8 uit onze 
gemeente  kennismaken met het 
thema: “Nieuw gebruik - Oud ge-
bouw”. Deze bijeenkomsten zijn 

op Fort Ruijgenhoek, de boerde-
rij aan de Dr. Welfferweg 114 in 
Westbroek en de r.k. Michaelkerk 
in de Bilt.

Programma:
De oficiële opening van de Open 
Monumentendag 2011 zal wor-
den verricht door drs A.J.Ditewig, 
wethouder van o.a. monumenten 
zaken op zaterdag 10 september 
om 10.00 uur op Jagtlust, het ge-
meentehuis, Soestdijkseweg zuid. 
Daar worden de hele dag rondlei-
dingen gegeven.
Er is een tentoonstelling ingericht 
met onder andere schilderijen van 
monumenten uit de gemeente ge-
maakt door plaatsgenoot A. Dol-
man en schilderijen van A (Adri) 
Pieck oud inwoonster van Hol-
landsche Rading.
Er wordt muziek ten gehore ge-
bracht, en er wordt een DVD ge-
toond met beelden van Jagtlust in 
alle seizoenen.

Nieuw gebruik  -  Oud gebouw
Dat is het thema van de open monumentendag 

op zaterdag 10 september.
Een gebouw is een gebruiksvoorwerp. Het wordt ontworpen voor een bepaalde  

functie: woonhuis, boerderij, postkantoor, raadhuis. Maar tijden veranderen en 
daardoor ook de eisen en wensen voor gebruik. Herbestemming is dan een belang-

rijk onderwerp. Want monumenten zijn de parels van ons cultureel erfgoed. Het zijn 
tastbare overblijfselen uit het leven van onze ouders en voorouders. Ze vormen een 

deel van onze identiteit: wat is Westbroek zonder z’n kerk, Bilthoven zonder gemeen-
tehuis Jagtlust, of Maartensdijk zonder de boerderijen langs de Dorpsweg?

Jagtlust 
van middeleeuwse kloosterboerderij 

tot eigentijds gemeentehuis
Op het terrein waar thans het 
gemeente huis Jagtlust staat, be-
vond zich in de middeleeuwen 
een uithof van het klooster Oost-
broek. Rond 1640 wordt er een 
bakstenen boerderij gebouwd en 
een woning op de huidige plaats 
van Jagtlust. In de loop der tijden 
wordt het gebouw uitgebreid en 
verbouwd.
In 1928 koopt het gemeentebe-
stuur van De Bilt Jagtlust. Na een 
tamelijk ingrijpende verbouwing 
werd Jagtlust in 1932 geschikt 

gemaakt als gemeentehuis. Zo 
worden de congiergewoning en de 
trouwzaal toegevoegd. Ook wordt 
een rij van vijf dakvensters aange-
bracht, zodat voldoende licht de 
raadszaal kan binnenvalllen. De 
vijf dakvensters op de zolderver-
dieping accentueren het midden 
van het pand.
Jagtlust is een mooi voorbeeld van 
het thema van monumentendag 
van dit jaar: Nieuw gebruik - Oud 
gebouw. Jagtlust kende namelijk 
vele bouwvormen met diverse 

functies, zoals: school, woon-
huis, hoofdkwartier van de Duitse 
weermacht, hotel/restaurant, en 
tehuis voor zenuwlijders.

In weerwil van het feit dat de en-
tree van Jaglust wordt opgesierd 
door het bekende monumenten-
schildje, is Jagtlust nimmer aan-
gewezen als monument.

Jagtlust
Soestdijkseweg Zuid 173
Bilthoven

De Oude School 
De geschiedenis van de “Oude School” gaat terug tot de bouw van 
de kerk aan de Dorpsstraat in 1652. Bij de kerk kwam een kosters-
woning annex school. De koster had een dubbele baan. Het aantal 
leerlingen breidde zich gestaag uit. 

In 1844 verhuisde de dorpsschool naar een nieuw bouwblok aan de 
Dorpsstraat. Daarin waren ook het gemeentehuis en het politiebu-
reau gevestigd. De oude school zelf werd daarop in 1846 ingericht 
als de eerste bewaarschool in de provincie Utrecht. Die functie hield 
het gebouw tot het einde van de 19e eeuw. Over het gebruik in de 
volgende jaren is minder bekend. In ieder geval werd er ook in het 
pand gewoond.

De school en de bewaarschool waren in de loop der jaren gegroeid. 
Dat leidde van tijd tot tijd tot uitbreiding van de “Oude School”. De 
vorm van het gebouw is daardoor een ratjetoe van uitbreidingen en 
verbouwingen.. De laatste verbouwing is van 1982, toen het zuide-
lijke deel werd verbouwd tot woningen. Het voorste deel werd door 
de stichting “Van Ewijk Van Oostbroek en De Bilt” ingericht als  
multifunctionele ruimte. In dat deel is, op de benedenverdieping, 
nog steeds een grote bedstee aanwezig. 

In de tachtiger jaren organiseerde Hans Kuilenburg zijn befaamde 
kamerconcerten in het gebouw. Tjitse Langerveld hield er zijn dia-
lezingen over oud De Bilt: het begin van de historische vereniging 
van De Bilt. Tegenwoordig is het archief van de Historische Kring 
d’Oude School op de bovenverdieping van het gebouw gevestigd. 

De Oude School, Burg. De Withstraat 31, De Bilt

Optreden in Jagtlust:
duo Jan Hagens, accordeon en Leen de Heer, saxofoon, clarinet 
vanaf 10.00uur - 12.00uur



Villa Ekeliden
Wie de prachtige villa Ekeliden op de hoek van de Soestdijkseweg en 
Spoorlaan ziet, kan zich niet voorstellen dat deze ternauwernood aan 
de slopershamer is ontsnapt. Nog geen twintig jaar geleden stond 
het pand leeg. Het was verwaarloosd en verveloos, maar wie daar 
doorheen keek zag een chique villa in een typerende mengstijl van 
chalet-, neorenaissance- en Jugendstil-elementen. Het pand was tot 
in de details behouden zoals het in 1905 voor Willem Moulijn en 
de Zweedse Fanny Ester Olena Peterson is gebouwd. Een prachtig 
trappenhuis, fraai glas-in-lood, paneeldeuren, stucplafonds, een la-
vabo op de verdieping, een schattig stenen haardje in de voorka-
mer: de tijd had er stil gestaan. Dankzij acties van buurtbewoners en 
de inzet van de nieuwe eigenaren is Ekeliden behouden en in oude  
glorie hersteld.  

In 2011 krijgt Ekeliden een nieuwe gebruiker: Notarissen Houwing 
Van Beek. Het huurcontract van het oude kantoor liep af en de nota-
rissen zochten een representatieve nieuwe locatie, liefst in de buurt. 
Ekeliden voldeed aan alle eisen. ‘Wanneer je een koopakte voor je 
huis ondertekent, wil je dat in stijl doen en niet in een nieuwbouw-
pand op een industrieterrein. Dit is precies wat we zochten’, zegt 
notaris Frans van Beek. Trots laat hij zien hoe de villa, met behoud 
van de historische details, is aangepast voor het gebruik als nota-
riskantoor. Het glas-in-lood is nog steeds stralend, de kamers met 
stucplafonds, de serre uit 1916 en het trappenhuis  zijn nog aanwezig 
en ja, ook het lavabo en het haardje kunt u nog steeds bewonderen.  
Wat bij uw bezoek zal opvallen is dat Notarissen Houwing Van Beek 
een interessante nieuwe ‘tijdlaag’ aan het pand hebben toegevoegd 
met de uitbouw naar ontwerp van Mex-architecten uit Bilthoven. 
Er is heel bewust gekozen voor een hedendaagse vorm en modern 
materiaal- en kleurgebruik .

Tot slot: wist u dat villa Ekeliden aanvankelijk villa Quisisana heet-
te? Dat betekent ‘hier geneest men’. De naam werd in 1907 door 
de uit Stockholm afkomstige eigenaresse veranderd in Ekeliden, 
Zweeds voor ‘aan de eiken gelegen’. De villa past prachtig in de 
vroege geschiedenis van Bilthoven. Het ontstaan van het villa- en 
forensendorp was een rechtstreeks gevolg van de aanleg van de 
spoorlijn en het station in 1863. De eerste huizen werden langs de 
Soestdijkseweg gebouwd. Het dorp heette aanvankelijk Station-De 
Bilt, maar dit werd in 1917 veranderd in Bilthoven, ofwel ‘de tuinen 
van De Bilt’. 

Villa Ekeliden
Soestdijkseweg Zuid 267
Bilthoven

Huize Voordaan
In de 18e eeuw koopt de regenten-
familie Calkoen uit Amsterdam 
gronden en een boerderij aan de 
Bisschopswetering (de huidige 
Groenkanseweg) en bouwt een 
landhuis waar de familie ’s zomers 
verblijft. De gronden rond het 
huis worden ingericht als land-
goed met monumentale bomen, 
vijvers en parken. 
In 1850 verkopen de erven Cal-
koen het landgoed aan de familie 
Grothe-Loten, die het landgoed 
uitbreidt en verfraait en bospar-

tijen aanlegt. In 1900 wordt  het 
landhuis afgebroken en kort daar-
na wordt het huidige landhuis ge-
bouwd.  
Kort na de Tweede Wereldoorlog 
wordt de gemeente Maartens-
dijk eigenaar van huize Voordaan 
en biedt het huisvesting aan de 
“Stichting De Opbouw”.
In 2011 koopt het bedrijf EMC-Le-
ren in Bedrijf het landgoed. Door 
het te gebruiken en op te knap-
pen en de huiselijke kenmerken 
in stand te houden wil het bedrijf 

de Groenekanse bevolking de mo-
gelijkheid bieden culturele activi-
teiten  in en rond het landhuis te 
organiseren.

Huize Voordaan
Groenekanseweg 85
Groenekan

Hofstede Koddestein
Boerderij Koddestein is ruim 400 
jaar oud en behoort daarmee tot 
de oudste bebouwing van Maar-
tensdijk. Al eeuwenlang wordt 
met toewijding voor dit gebouw 
gezorgd en dat is te zien. 
De huidige bewoners hebben, net 
als hun voorgangers, vrijwel niets 
aan de boerderij veranderd. Ze 
hebben er zelfs van afgezien om 
dubbel glas aan te brengen:
 “Wij houden van frisse lucht en 
stoken voor de buitenlucht. Zo’n 
oud huis, daar hoef je eigenlijk 
niets aan te doen. Maar natuur-
lijk maken wij ook kosten om het 
gebouw in goede staat te houden. 
Het rieten dak is bijvoorbeeld on-
langs vernieuwd.”

De boerderij was vroeger een ge-
mengd bedrijf en speelde twee-
maal een rol als noodkerk: tijdens 
de Afscheiding van 1836 en in 
de jaren zestig van de twintigste 
eeuw, toen de N.H. kerk geres-
taureerd werd. Bewoonster Betty: 
“Laatst kwam er iemand op bezoek 
die hier gedoopt is. En iemand an-
ders vertelde ons dat er een plank 
op de spoelbak bij de pomp werd 
gelegd: dat was het preekgestoelte 
van de dominee.”

In 1953 kwam het boerenbedrijf 
ten einde. De zware storm, die 
de Watersnoodramp van Zeeland 
veroorzaakte, vernielde de kap 
van Koddestein en de boerderij 

werd onbewoonbaar verklaard. 
Na een periode van leegstand 
werd het pand in de jaren zestig zo 
opgeknapt dat erin gewoond kon 
worden en begin jaren zeventig 
volgde een grootscheepse restau-
ratie. Omdat er ook in die tijd met 
veel liefde met het pand is omge-
gaan, is Koddestein nu één van de 
belangrijkste parels van het dorp. 
“De boerderij is dit jaar genomi-
neerd voor de “Boerderij van het 
Jaar” van de provincie Utrecht!”, 
aldus Frans, de huidige bewoner.

Hofstede Koddestein
Dorpsweg 61
Maartensdijk

Optreden: Het Groenekans 
Muzekoor vanaf 13.30uur - 
15.30uur, zang

De Open Monumentendag vindt 
ieder jaar, sinds 1987, plaats op de 
tweede zaterdag in de maand sep-
tember. Een aantal monumenten 
is dan gratis toegankelijk voor het 
publiek, maar is vooral bedoeld 

voor de bewoners van de gehele gemeente De Bilt. De deelnemende 
monumenten in De Bilt kunt u vinden in deze krant en zijn op de 
Monumentendag te herkennen aan de “monumentendag  vlag”.

De Open Monumentendag was in Nederland één van de eerste ini-
tiatieven om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met 
belangrijke Monumenten in de eigen gemeente.
Deze Monumentendag heeft een decentrale opzet, want iedere ge-
meente heeft een eigen comité dat verantwoordelijk is voor het pro-
gramma en de uitvoering daarvan. Maak gebruik van deze jaarlijkse 
mogelijkheid om de historie van de gemeente nader te leren kennen.

Het comité Open Monumentendag.



De langhuisboerderij “Oog in 
’t Schild” staat al jaren bekend 
als ‘Dog in ’t Schild’, maar waar-
schijnlijk is dit een schrijffout. De 
eigenaren Monique en Paul, die 
drie jaar geleden vanuit Noord-
Brabant naar hier verhuisden, 
vinden het niet erg. Zij zijn op de 
boerderij verliefd geworden en 
niet op de naam. Monique: “Ik 
ben dochter van een boer en mijn 
moeder komt uit een horecafami-
lie. Afkomst verloochent zich niet. 
Waar je vandaan komt, dat blijft 
trekken. Ik vind het leuk om tus-

sen de koeien te wonen. Het ge-
tik van de koeien die hun koppen 
door de hekken steken: dat is een 
vertrouwd geluid uit mijn jeugd. 
Westbroek is een heel authentiek 
dorp, echt waanzinnig mooi. En 
weet je wat nu zo leuk is? Zittend 
aan de keukentafel zie je de Dom 
van Utrecht. Zo woon je buiten, 
maar ben je toch verbonden met 
de stad.”
De boerderij stamt uit de achttien-
de eeuw. Het behoud is te danken 
aan de familie Bontan. Zij kochten 
de boerderij, die toen gekraakt 

was, in 1972 van Jannetje Stam. De 
boerderij werd na grondige studie 
van de bouwhistorie van 1973 tot 
1978 gerestaureerd, waarbij alles 
zoveel mogelijk in oude staat werd 
gelaten of hersteld. Monique: “De 
familie Bontan heeft met veel be-
zieling deze boerderij gerestau-
reerd. Je voelt hier die bijzondere 
en lange geschiedenis en dat is een 
geschiedenis die bij ons past!”

Oog in ’t Schild
Dr. Welfferweg 27
Achttienhoven

Boerderij  
Oog in ’t Schild

Deze wagen is een van de wei-
nige overblijfselen van het circus 
Strassburger. Dit circus, dat oor-
spronkelijk uit Duitsland kwam, 
is via Belgie in Nederland terecht 
gekomen in 1940. Eerst werd het 
circus op de Sparrenlaan in de 
daar bestaande manege gehuis-
vest en later kreeg het zijn vaste 
winterverblijfplaats op de Jonker-
weg in Hilversum. Als het circus 
niet op tournee was, verbleef het 
daar. 
De wagen is gebouwd door de 
irma Buschbaum & co in Han-

nover, begin 1900. Hij was het 
woonverblijf van Elly Strassbur-
ger in vroegere jaren. Later heeft 
ze een moderne woonwagen aan-
geschaft, maar ze heeft hem altijd 
in originele staat bewaard. Elly 
heeft de wagen aan mevrouw Slie-
rendrecht, beter bekend als tante 
Roos van de Hilversumse pony-
club, verkocht. Dat heeft ze alleen 
gedaan, omdat zij vanaf de komst 
van het circus naar Hilversum, al 
vriendinnen waren. 
Toen tante Roos verhuisde naar 
de manege aan de Sparrenlaan, is 

de wagen in bezit van de huidige 
eigenaren gekomen. 
De wagen is nu in gebruik als 
winkel voor honing, andere  
bijen producten en kunstnijver-
heidsartikelen.

Vuursche Dreef 91
Hollandsche Rading

Circuswagen Strassburger

Oude Gemeentehuis 
Maartensdijk

De oorsponkelijke herberg-boerderij De Tolakker stamt uit de 16e 
eeuw. In de daarop volgende tijd is het gebouw, in etappes, een com-
pleet gemeentehuis, inclusief bodewoning geworden. 

Na de herindeling van de gemeente De Bilt/Bilthoven is lang gezocht 
naar een nieuwe functie voor het oude gemeentehuis. Die is inmid-
dels gevonden. Het monumentale pand is op 26 januari na een grote 
verbouwing oficieel heropend en doet nu dienst als thuisbasis voor 
het Centrum voor Bedrijfsopvolging en heeft de Historische Vereni-
ging Maartensdijk onderdak gegeven in de speciale “Raadt-kamer”. 
Vergaderingen, tentoonstellingen kunnen nu door deze vereniging 
in het mooi verbouwde pand, waar nog veel herinnert aan het voor-
malig gemeenthuis, worden georganiseerd.
De duiventil en de kastanjeboom die ervoor stonden zijn inmiddels 
verdwenen. Maar op die plek staat nu een nieuwe, markante vleu-
gelnootboom.
Voormalig gemeentehuis Maartensdijk
Tolakkerweg 217
Maartensdijk

Oude Postkantoor
Bij boekbinderij Kok in het “Oude Postkantoor” naast de kerk aan 
de Dorpsweg, liggen de voetstappen van veel Maartensdijkers. Tien-
tallen jaren vervulde dit postkantoor een onmisbare functie in de 
Maartensdijkse samenleving totdat de PTT besloot dat er niets on-
misbaar is en de deur op slot deed. Dat is ongeveer 14 jaar geleden.
Op open monumentendag bestaat er gelegenheid om weer een kijkje 
te nemen en de verandering te zien van postkantoor tot boekbin-
derij /boekrestauratie bedrijf van R. Kok en - inmiddels - zonen.
Zij staan u op deze dag graag te woord en zijn bereid een en ander 
te demonstreren en toe te lichten. Als u een dierbaar boek of oude 
familiebijbel in uw bezit heeft mag u dit meebrengen voor gratis res-
tauratieadvies.
Voormalig  postkantoor Maartensdijk, Dorpsweg 46
Maartensdijk

Optreden: 
vanaf 10.30uur - 12.00uur 
en van 14.00uur - 15.30uur 
Ebbe Rost van Tonningen 
op accordeon

Optreden: Wood B. Jazzband uit Maartensdijk

De Open Monumentendag wordt mede mogelijk gemaakt door de mede-
werking van de eigenaren, beheerders, gebruikers of bewoners van de open 
gestelde monumenten en de inzet van veel vrijwilligers, de gemeente de Bilt 
en de Rabo vastgoed groep. 

Comité Open Monumentendag
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De	Witte	Lotusbloem	richt	zich	op	het	
innerlijk,	Looking	Great	op	het	uiter-
lijk	en	tussen	die	twee	is	duidelijk	een	
samenhang	aan	te	wijzen,	verzekeren	
Perrucha	en	Lauren.	‘In	principe	doen	
we	iets	totaal	verschillends,	maar	ie-
mand	die	bij	Looking	Great	ontspan-
nen	in	de	stoel	ligt,	begint	soms	over	
allerlei	 problemen	 te	 praten’,	 begint	
Perrucha.	 Lauren	 vervolgt:	 ‘Ik	 kan	
wel	 luisteren,	 maar	 ik	 mis	 de	 juiste	
expertise	om	iemand	te	ondersteunen,	
daarvoor	kunnen	ze	in	de	praktijk	van	
mijn	moeder	 terecht.’	Het	werkt	ook	
andersom,	 wijst	 Perrucha.	 ‘Wie	 bij	
De	Witte	Lotusbloem	door	ondersteu-
ning	beter	 in	zijn	vel	komt	 te	zitten,	
krijgt	 vaak	 zin	 om	ook	 iets	 aan	 zijn	
uiterlijk	te	doen	en	dat	kan	dan	weer	
bij	Looking	Great.’	

Perrucha	 werkt	 veel	 met	 hoogsensi-
tieve	 mensen	 en	 mensen	 met	 stress,	
burn-out	 of	 angst	 klachten.	 Het	 kan	
voorkomen	 dat	 deze	 mensen	 niet	
voldoende	 aandacht	 aan	 zichzelf	
besteden.	 Naast	 de	 bewustwording	
gedurende	 de	 therapeutische	 onder-
steuning	kan	Lauren	hen	helpen	door	
massagebehandelingen	 en	 weet	 zij	
raad	 met	 problemen	 op	 het	 gebied	
van	 huidverzorging,	 bijvoorbeeld	
acne.	‘Werken	aan	je	uiterlijk	en	aan	
je	 innerlijk	 zijn	 complementair,	 vul-
len	elkaar	aan,	en	daardoor	groeit	het	
zelfvertrouwen’,	 verzekert	 het	 twee-
tal.	

De Witte Lotusbloem
Perrucha,	die	eerst	een	opleiding	heeft	
gevolgd	 voor	 cognitieve	 gedragsthe-
rapie,	 merkte	 dat	 ze	 bij	 de	 therapie	
met	 haar	 cliënten	 steeds	 meer	 over-
stapte	op	een	eigen	wijze	van	benade-
ren	die	overeenkwam	met	die	van	de	
Gestalttherapie.	Daarom	heeft	ze	zich	
daarin	 gespecialiseerd.	 Ze	 baseert	
haar	visie	op	het	holisme,	alles	is	on-
losmakelijk	 met	 elkaar	 verbonden.	
‘Gestalt-psychotherapie	 is	 een	 vorm	
van	 psychotherapie	 die	 uitgaat	 van	
een	 totaalbeeld:	 voelen,	 denken	 en	
handelen.	 Ik	 praat	 met	 mensen	 over	
wat	er	in	de	wisselwerking	tussen	hen	
en	andere	mensen	gebeurt.	Daar	loopt	
het	soms	mis.’	Ze	beperkt	zich	tot	wát	

er	gebeurt	en	hóe	dat	gebeurt,	niet	het	
wáárom	 daarvan.	 ‘Aan	 het	 waarom	
zit	vaak	een	oordeel	vast.	Als	je	weet	
wat	 je	 doet	 en	 hoe	 je	 dat	 doet,	 kun	
je	 iets	wijzigen.	 Ik	werk	aan	bewust	
worden	en	niet	aan	veranderen,	daar-
voor	kiest	de	ander	na	bewustwording	
eventueel	zelf.’	
Zij	 gaat	 starten	 met	 een	 ontwikke-
lingsgroep	 Hooggevoeligheid.	 ‘De	
Amerikaanse	 psychotherapeute	 Elai-
ne	Aron	 heeft	 ontdekt	 dat	 tussen	 de	
vijftien	en	twintig	procent	van	de	be-
volking	hooggevoelig	is.	Erkennen	en	
herkennen	 is	voor	deze	mensen	heel	
belangrijk.	 In	 een	 groep	 kun	 je	 mét	
elkaar	 en	 ván	 elkaar	 leren.’	 Verder	
gaat	zij	aan	de	slag	met	een	rouwver-
werkingsgroep.	 ‘Deze	 groep	 is	 voor	
mensen	die	op	de	één	of	andere	ma-
nier	 een	 verlies	 hebben	 geleden:	 het	
overlijden	 van	 een	 dierbare,	 of	 het	
kwijtraken	 van	 hun	 baan,	 maar	 ook	
mensen	die	een	echtscheiding	of	ern-
stige	ziekte	hebben	doorgemaakt.’

Looking Great
Looking	 Great	 is	 een	 salon	 voor	
schoonheidsbehandelingen,	pedicure-

behandelingen	 (ook	 voor	 de	 diabeti-
sche	en	 reumatische	voet),	massage-
behandelingen,	manicures	en	visagie.	
Lauren	 werkt	 met	 het	 merk	 Gisèle	
Delorme,	dat	alleen	natuurlijke	mid-
delen	 in	 zijn	 producten	 gebruikt.	 Er	
zitten	 geen	 alcohol	 of	 parfumstof-
fen	 in	 en	 ook	 de	 parabenen	 worden	
zoveel	 mogelijk	 vervangen	 door	 na-
tuurlijke	alternatieven.	Lauren:	‘Para-
benen	zijn	chemische	conserveermid-
delen	die	vaak	allergieën	veroorzaken	
en	 kankerverwekkend	 zouden	 zijn.	
Gisele	Delorme	is	één	van	de	weinige	
merken	die	volledig	natuurlijk	is,	een	
goede	 huidverbetering	 toont	 en	 toch	
betaalbaar	is.’	Ook	voor	mensen	met	
voetklachten	beschikt	Lauren	over	de	
juiste	producten.	

De	 Witte	 Lotusbloem,	 Perrucha	
Zehenpfenning	 en	 Looking	 Great,	
Lauren	 Gielis,	 Bosuillaan	 58	 Bilt-
hoven,	 030-2288662,	 welkom@
dewittelotusbloem.nl	 en	 welkom@
looking-great.nl.	
Voor	 meer	 informatie	 zie	 www.de-
wittelotusbloem.nl	 en	 www.looking-
great.nl.

Moeder en dochter beginnen 
elk eigen praktijk aan huis

door Lilian van Dijk

Perrucha Zehenpfenning is Master of Science in de Gestalttherapie. Haar dochter Lauren Gielis 
heeft zich bekwaamd in schoonheids-, massage- en pedicurebehandelingen en is visagiste.

Ze zijn allebei in september begonnen met een eigen praktijk, De Witte Lotusbloem 
en Looking Great, aan de Bosuillaan 58 in Bilthoven.

Lauren Gielis en Perrucha Zehenpfenning hebben elk hun eigen praktijkruimte: 
Lauren in huis en Perrucha in een losse ruimte op hun eigen terrein.

De KiwiBes: 
zeldzaam en lekker!

Hij heeft de grootte van een druif, een groen/rode, gladde schil 
en als je hem doorsnijdt lijkt de binnenkant als twee druppels 

water op een kiwi. Zijn naam is dan ook niet voor niets 
KiwiBes. Deze zeldzame bessensoort ligt nu bij Landwaart 

Culinair in de winkel en de klanten kunnen nu kennis maken 
met deze zoete en vitaminerijke nieuwkomer.

De	KiwiBessenteelt	is	erg	arbeidsintensief.	De	kweker	is	bijna	elke	dag	be-
zig	om	de	planten	te	verzorgen	en	de	takken	langs	de	steundraden	te	leiden.	
In	de	oogsttijd	worden	de	vruchten	zorgvuldig	afgeknipt	om	beschadigin-
gen	te	voorkomen.	Domus	de	Jonge	uit	het	Zeeuwse	Kapelle	is	de	eerste	
kweker	 in	 Nederland	 met	 een	 areaal	 KiwiBesstruiken.	 De	 jonge	 planten	
kwamen	drie	jaar	geleden	uit	België,	waar	ze	meer	ervaring	hebben	met	de	
teelt	van	deze	bijzondere	vruchten.	[JdO]

Donderdag 18 augustus werd het eerste kistje onder belangstelling van 
de burgemeester van Kapelle, een gedeputeerde van de provincie, de 
leden van ‘Business Partners in Fresh’ (een club van vooraanstaande 
groentespeciaalzaken) en de pers overhandigd aan Wim Landwaart. Hij was 
een van de initiatiefnemers van de Business Partners in Fresh die de gehele 
oogst van 2011 opkochten. Terwijl de burgemeester een KiwiBestweet de 
wereld inzond, proostten de aanwezigen op de oogst.

Kleedjesmarkt

Het was heel mooi weer, afgelopen zaterdag. Toch wilde het niet zo lukken 
met de verkoop op de Kleedjesmarkt op het Maertensplein in Maartensdijk. 
Er kwam niet voldoende koopgraag publiek.[MD]

De	 ilm	 die	 vertoond	 wordt	 heet	
‘Pane	e	Tulipani’,	oftewel	‘Brood	en	
tulpen’.	Het	is	een	lekkere	feel-good	
movie	 met	 een	 uitblinkende	 Bruno	
Ganz	en	een	fris	spelende	Licia	Mag-
lietta	als	huisvrouw	Rosalba	Barletta.	
Het	 verhaal	 volgt	 Rosalba,	 een	 ge-
trouwde	vrouw	van	in	de	40	die	met	
man,	kinderen	en	familie	een	busreis	

maak.	Na	een	busstop	blijft	Rosalba	
per	 ongeluk	 achter.	 Opdat	 moment	
besluit	 zij	 een	 eigen	 plan	 te	 trekken	
en	niet	bij	de	pakken	neer	te	zitten.	

Een	 komische	 ilm	 die	 op	 het	 juiste	
moment	 getoond	 wordt,	 net	 nu	 ie-
der	zelf	terug	kan	kijken	op	de	eigen	
vakantie-ervaringen.	 Na	 aloop	 is	 er	

de	gelegenheid	om	na	 te	borrelen	 in	
het	 clubgebouw	 van	 Voordaan	 om	
daarna	 vrolijk	 en	 met	 een	 Italiaanse	
sfeer(en	muziek!)	 in	 het	 hoofd	weer	
zijnsweegs	te	gaan.

Aanvang	ilm	zaterdagavond	10	sep-
tember	om	21.00	uur	(12	jaar	en	ou-
der).

Buitenbios in Groenekan met de 
Italiaanse ilm Pane e Tulipani

De bioscoopavond vindt op zaterdag 10 september plaats op het terrein van hockeyclub Voordaan. 
Vanaf 20.00 uur bent u welkom. Goedgevulde Italiaanse picknickmandjes en de entourage brengen 

het publiek in de juiste sfeer. Gevraagd wordt om zelf een stoel, kussen of deken mee te nemen! 

Ingezonden mededeling

Kindertekenlessen 
in Bilthoven

Hou	jij	ook	zo	van	tekenen,	maar	wil	je	nieuwe	ideeën?	Op	de	dinsdagmid-
dag	 is	er	weer	 tekenles	op	Prins	Hendriklaan	107	 te	Bilthoven.	 In	kleine	
groepjes(	max	6	kinderen)	werk	je	aan	een	tekening	of	aan	een	schilderij.
Er	wordt	gewerkt	met	verf,	kleurpotlood,	viltstift,	en	ecoline!	Van	15.15	tot	
16.15	uur	voor	6	tot	10	jarigen	en	van	16.30	tot	17.30	voor	10	tot	14	jarigen.	
De	eerste	les	is	13	september	2011.	De	lessen	worden	gegeven	door	Mar-
got	Janssen,	een	doorgewinterde	juf!	Voor	volwassenen	is	er	een	opleiding:	
kinderen	begeleiden	via	tekeningen,	welke	start	op	9	en	10	september	a.s.	
Voor	informatie:	www.detoverboom.nl	.	Verdere	info	via	06	28349050	of	
030	2288511.
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Wijkfeest Vogelzang geniet met man of tachtig van 

zelfbereide maaltijd 

Op zaterdag 27 augustus vond het jaarlijkse wijkfeest van de wijk Vogelzang plaats op het pleintje 
Kruislaan/Prins Hendriklaan. Als eerste was er een een jeu-de-boule competitie en de wijkjeugd 
kon zich uitleven op een springkussen. Om 18.00 begon na een speech van wijkverenigingsvoor-
zitter Gerrit Bloothooft de onze beroemde maaltijd waar ieder zijn steentje toe had bijgedragen. 
De variatie was enorm; een waar culinair festijn met gerechten uit vele landen, zoals Franse 
kersenclafoutis, Italiaanse tiramisu,Engelse trifle, Indonesische bami, Japanse surimi, Turkse 
baklava en Franse quiches. Er konden zelfs ter plekke pizza’s worden gebakken met zelfgekozen 
beleg. De afdeling Wijk- en Ddorpsgericht Werken van de gemeente De Bilt bood financiële onder-
steuning, evenals het K.F. Hein Fonds, waarvan de drankjes onder meer konden worden betaald. 
Helaas waren de panelen met buurtfoto’s die vorig jaar voorafgaand aan het feest aan de wijk-
bewoners waren voorgesteld nog niet in de wijk opgesteld, maar dat zal in de nabije toekomst 
gebeuren, beloofde Bloothooft.

 

Zelden zie je zo’n uitgebreid eetfestijn als op het jaarlijkse feest in Vogelzang. De buurtbewoners lieten 
zich de hartige en zoete gerechten goed smaken.

Straatfeest Ds Sanderuslaan/ Zorgvliet

Na weken van regen was het op zaterdag 20 augustus een stralende dag; perfect voor een buurt-
feest! Rond 16.00 uur werd het springkussen bezorgd; de pret kon voor de kinderen meteen 
beginnen. Veel dank aan de gemeente voor deze showstopper! Gezellig dat de wijkcontactamb-
tenaar ook even kwam kijken.
Vanaf  18.00 uur kwamen uit alle huizen de heerlijkste gerechten. Iedereen doet elk jaar weer 
meer zijn/haar best! Leuk ook om buurmannen en vrouwen met banken, tafels en quiches te zien 
aankomen. Erg gezellig om iedereen weer uitgebreid te spreken. Naast verhalen van veel lief  ook 
wat leed, zoals in elke gemeenschap.
Als afsluiting van de avond hadden de organiserende ‘studentes-in-spé’ nog een leuke quiz 
bedacht. Een avond die verbroederde en waar we nog lang van nagenieten!

Bewoners Sanderuslaan/Zorgvliet

Bijeenkomst Hollandsche Rading

Op dinsdag 13 september organiseert de gemeente een 
bijeenkomst in Hollandsche Rading.
Met deze bijeenkomst wil de gemeente de inwoners van 
Hollandsche Rading op de hoogte brengen van de stand 
van zaken rond de realisatie van het nieuwe dorpshuis en 
de aanleg van het Waadpad.

Bij de bijeenkomst zijn wethouders Ditewig en Kamminga 
aanwezig en de desbetreffende projectleiders geven een 
toelichting op de stand van zaken. 

Agenda:
20.00 uur  Aanvang bijeenkomst 

Opening door onafhankelijk voorzitter  
Joan Smithuis

20.15 uur Dorpshuis

21.00 uur Waadpad

22.00 uur Afsluiting

De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpshuis aan de Den-
nenlaan achter de Bosbergschool.
U bent van harte welkom.

Wijkcontactambtenaar: Annemieke Vos, T (030) 22 89 493, 
E vosa@debilt.nl

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  
hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Informatiebijeenkomst 
OV-chipkaart

Donderdag	 15	 september	 kan	 iedereen	 die	 meer	 wil	 weten	 over	 de	 OV-
chipkaart	terecht	in		Bibliotheek	Bilthoven.	Als	u	wel	eens	met	het	openbaar	
vervoer	reist,	heeft	u	vast	gemerkt	dat	er	steeds	meer	gebruik	gemaakt	wordt	
van	de	OV-chipkaart.	

In	sommige	plaatsen	kunt	u	zelfs	niet	meer	reizen	zonder	de	OV-chipkaart.	
Voor	 iedereen	 die	 nog	 niet	 weet	 hoe	 je	 deze	 kaart	 gebruikt,	 organiseert		
Bibliotheek	 Bilthoven	 samen	 met	 Connexxion	 een	 informatiebijeenkomst.	
Tijdens	het	eerste	gedeelte	van	de	ochtend	wordt	er	uitleg	gegeven	over	de	
OV-chipkaart	 in	Bibliotheek	Bilthoven.	Daarna	gaat	u	zelf	oefenen	met	de	
OV-chipkaart	 in	 een	 speciaal	 hiervoor	 ingerichte	 bus	 nabij	 de	 bibliotheek.	
Hier	kunt	u	de	kaart	opladen	en	vervolgens	oefenen	met	het	in-	en	uitchecken.	

Deze	praktische	 informatieochtend	vindt	plaats	op	donderdag	15	septem-
ber	van	10.30	tot	12.00	uur.	Voor	mensen	moeilijk	ter	been	zijn	is	er	een	
loopplank	naar	 de	 bus.	De	kosten	 zijn	 €	 2,50	 /	RUM-bibliotheekleden	€	
1,50.	U	kunt	zich	van	tevoren	aanmelden	bij	de	balie	van	de	bibliotheek,	via	
c.heerschop@bibliotheekdebilt.nl	of	030	2285803.

Fietstocht in De Bilt
Elk	 jaar	organiseert	de	 Jumelage	Stichting	een	ietstocht	 in	De	Bilt	voor	
inwoners	uit	Coesfeld	en	uit	de	gemeente	De	Bilt.	Als	u	het	leuk	vindt,	kunt	
u	meeietsen.	

Zaterdag	10	 september	om	10	uur	verzamelen	bij	 tennisvereniging	Toss,	
Talinglaan,	De	Bilt	(naast	de	WVT).	Daar	krijgt	u	kofie	met	iets	lekkers.	
Dan	naar	Soest	voor	een	bezoek	aan	de	hortensia	kwekerij/heiligenbeelden	
tentoonstelling	en	vervolgens	naar	Soesterberg	om	de	 luchtmachtbasis	 te	
bekijken.	Dan	 terug	naar	De	Bilt,	naar	de	oldtimers	 in	de	Dorpsstraat	en	
tenslotte	naar	het	Boetzelaerpark	voor	de	kunsttentoonstelling.

De	dag	wordt	afgesloten	om	ongeveer	17.00	uur	met	een	gezamenlijk	hapje	
en	drankje.	In	totaal	wordt	ongeveer	30	kilometer	geietst.	Aan	deze	gezel-
lige	ontmoeting	zijn	geen	kosten	verbonden.

U	 kunt	 zich	 opgeven	 voor	 deze	 dag	 bij	 mevrouw	 Nederhof,	 telefoon:	
2289148	of	de	heer	van	Kampen,	telefoon:	2201849
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Waarschijnlijk	beleven	de	zaken	die	
in	 het	 winkelcentrum	 ijs	 verkopen	
de	beste	dag	van	de	hele	zomer.	Het	
stroopwafelbusje	 en	 de	 haringkar	
hebben	 het	 nakijken.	 Op	 het	 Em-
maplein	 is	 het	 om	 twee	 uur	 ’s	mid-
dags	 misschien	 nog	 wel	 het	 drukst.	
Daar	staat	op	de	hoek	bij	Theaterkof-
fer	een	acteur	van	de	Commedia	del-
l’Arte,	 soms	 als	 levend	 standbeeld,	
soms	 om	 met	 passanten	 te	 poseren.	
Aan	de	andere	kant	van	de	hoek	staat	
een	kraam	met	fraaie	Italiaanse	mas-
kers.	 Makelaardij	 Nassau	 heeft	 een	
echte	 TukTuk	 voor	 de	 deur	 staan.	
Dat	 de	 kranten	 voorspellen	 dat	 de	
huizenprijzen	nog	verder	gaan	dalen,	
beschouwen	 de	 makelaars	 als	 een	
mooie	kans	voor	 jonge	stellen.	 ‘Wij	
zien	het	voor	Bilthoven	en	omgeving	
positief	in.	Er	zijn	genoeg	jonge	men-
sen	die	hun	geld	aan	een	huis	 in	de	
betere	 prijsklasse	 kunnen	 besteden.’	
Bubbles	 en	 Blessings	 heeft	 op	 het	
eigen	terras	geen	ruimte	meer,	dat	is	
bomvol,	maar	heeft	een	kraam	op	het	
Emmaplein	 om	 promotie	 te	 maken	
voor	 het	 restaurant.	 De	 Bilthovense	
Boekhandel	 heeft	 geweldig	 uitge-
pakt.	 Een	 vrouwelijke	 barista	 biedt	
espresso,	cappuccino	en	gewone	kof-
ie	 aan.	 ‘We	 hebben	 al	 zeker	 vijftig	
kopjes	geschonken,	‘	meldt	assistent-
barista	Marion.	‘Mensen	kunnen	hier	
even	 aan	 een	 tafel	 komen	 zitten	 en	

een	koekje	erbij	eten.’	Een	lieve	oma	
met	een	prachtige	hoed	op	leest	voor	
uit	 Pinoccio,	 terwijl	 een	 groep	 kin-
deren	 ademloos	 zit	 te	 luisteren.	 Bij	
Ripassa	 geniet	 iedereen	 buiten	 van	
een	verrukkelijke	lunch	met	een	goed	
glas	wijn.	

EkoPlaza
Op	de	hoek	van	de	Julianalaan	en	de	
Vinkenlaan	staat	Gertrien	van	Boven-
end	 van	 Wierda	 Scoots	 &	 Bikes	 uit	
De	Bilt.	Wie	wil,	mag	een	proefritje	
op	een	glimmende	Vespa	maken.	‘Dat	
hebben	al	veel	mensen	gedaan,’	ver-
telt	hij	enthousiast.	‘We	hebben	ook	al	
wat	scooters	verkocht.’	Voor	de	Juli-
analaan	35	staat	een	kraam	van	EkoP-
laza.	‘Dit	wordt	de	tweede	winkel	van	
Jan	Peter	Oosterloo,	die	ook	eigenaar	
is	 van	 de	 Natuurwinkel	 in	 De	 Bilt,’	
vertelt	 een	 van	 de	 dames	 die	 deze	
middag	biologische	producten	aan	de	
man	proberen	te	brengen.	‘Deze	win-
kel	 wordt	 bijna	 twee	 keer	 zo	 groot:	
350	vierkante	meter.	We	werken	hier	
met	een	andere	 franchiser	dan	 in	De	
Bilt,	 maar	 dat	 is	 het	 enige	 verschil.	
Bij	beide	winkels	worden	biologische	
producten	verkocht.’	De	komende	tijd	
wordt	 hard	 gewerkt	 aan	 de	 verbou-
wing	van	het	pand,	waar	voorheen	een	
slaapkamermeubelzaak	 zat.	 ‘EkoP-
laza	 wordt	 op	 27	 oktober	 geopend.’	
Twee	internetwinkels	presenteren	zich	

deze	 dag	 met	 een	 eigen	 kraam:	 ex-
traviergeolijfolie.nl	 en	Sapori	&	Co-
lori	van	Yvonne	de	Marie.	Die	laatste	
winkel	verkoopt	behalve	olijfolie	ook	
wijn,	serviesgoed,	shawls	en	sieraden.		
Duetz	 Kleding	 pakt	 uit	 met	 leuke	
koopjes,	 voornamelijk	 in	 de	 kleuren	
van	 de	 Italiaanse	 vlag:	 rood,	 wit	 en	
groen.	

Leolux Pallone
Docent	 en	 regisseur	 Patrizia	 Espo-
sito	 maakt	 mensen	 attent	 op	 haar	
entertainmentbedrijf	Commedia	del-
l’Arte	 en	 Luca	Avanzi	 van	Accade-
mia	 Avanzi,	 eveneens	 uit	 Utrecht,	
promoot	 zijn	 Italiaanse	 lessen.	 In	
het	 Uilenpad	 heeft	 zangeres	 Wanda	
Peters	 een	 grote	 groep	 belangstel-
lenden	om	zich	heen	verzameld.	Aan	
het	eind	van	elk	lied	klinkt	daverend	
applaus.	Ze	 zingt	 dan	 ook	 prachtig,	
begeleid	 door	 een	 pianist,	 en	 geeft	
op	een	grappige	en	boeiende	manier	
uitleg.	Ze	vertelt	waar	het	 lied	over	
gaat,	uit	welke	opera	het	komt	en	wie	
die	gecomponeerd	heeft.	Op	het	bin-
nenplein	 van	 de	 Kwinkelier	 is	 niet	
veel	te	beleven,	behalve	een	activiteit	
voor	 kinderen:	 Italiaanse	 maskers	
maken.	Lily	Rose,	dat	net	iets	dichter	
bij	het	Vinkenplein	ligt,	pakt	uit	met	
boeken	die	allemaal	een	euro	kosten,	
of	 het	 nu	 een	 dikke	Van	 Dale	 is	 of	
een	 kinderboekje.	Veldhoven	 Interi-

eurs	 gaat	 een	 prachtige	 stoel	 veilen	
van	 Leolux	 Pallone,	 bekleed	 in	 Ita-
liaanse	 kleuren.	 ‘De	 opbrengst	 gaat	
volledig	naar	het	KWF,’	verzekert	Ja-
nine	Veldhoven.	Ook	staan	hier	Fiats	
van	de	Fiat	dealer	in	Zeist	als	decora-

tie	in	en	buiten	de	winkel.	Een	barista	
voorziet	 voorbijgangers	 van	 verruk-
kelijke	kofie.	Janine	Veldhoven	ver-
telt	trots:	‘Iedereen	die	de	kofie	van	
onze	barista	heeft	geproefd,	zegt	dat	
dit	de	beste	is.’	

Enorme belangstelling 
voor Italiaanse Dag in De Kwinkelier

door Lilian van Dijk

De Winkeliersvereniging van Bilthoven had het niet beter kunnen treffen. 
Op zaterdag 3 september deed de temperatuur Italiaans aan. Hordes bezoekers verdrongen

 zich om de attracties en speciale aanbiedingen tijdens de Italiaanse Dag.

De beste barista staat bij Veldhoven aan het Vinkenplein.

De	bewoners	zijn	bijzonder	tevreden	
met	het	eindresultaat,	reden	om	voor	
het	eerst	een	straatfeest	te	houden.	De	
gemeente	ging	in	september	2010	met	
de	 herinrichting	 van	 start.	 Het	 riool	
werd	 vervangen,	 het	 ietspad	 voor-
zien	van	asfalt	en	de	parkeerplaatsen	
langs	de	weg	werden	opnieuw	 inge-
richt.	 Bewoners	 zijn	 daarbij	 steeds	
geïnformeerd	en	betrokken	geweest.	

Tromgeroffel
Het	 straatfeest	 begon	 onder	 gewel-
dige	 weersomstandigheden	 met	 een	
optreden	 van	 de	 Koninklijke	 Biltse	
Harmonie..De	 negentigjarige	 me-
vrouw	 Coby	 van	 Bruinessen	 en	 de	
twee	 weken	 oude	 Daan	 verzorgden	
als	oudste	en	jongste	bewoner	van	de	
straat	 in	bijzijn	van	wethouder	Arie-
Jan	Ditewig	openingshandeling.	On-
der	tromgeroffel	van	de	KBH	gingen	
ze	door	een	papieren	wand	waarmee	
de	 oficiële	 opening	 een	 feit	 was.	
Spontaan	werd	daarna	een	‘Lang	zal	
ze	leven’	gezongen.	

Constructief
De	wethouder	feliciteert	de	bewoners	
van	harte	met	de	weg	zoals	die	er	nu	

in	fantastische	staat	bij	ligt.	‘De	aan-
nemers	hebben	het	op	een	geweldige	
manier	 uitgevoerd.’	 Ditewig	 betrekt	
er	ook	de	ambtenaren	en	uitvoerders	
bij	 die	 het	 project	 hebben	 begeleid.	
‘Er	 is	 acht	maanden	 aan	gewerkt	 en	
ik	vond	het	geweldig	om	met	zijn	al-
len	van	het	eerste	tot	het	 laatste	mo-

ment	 daarin	 mee	 te	 werken.	 En	 dat	
op	 de	 meest	 denkbare	 constructieve	
manier.’	 De	 herinrichting	 kostte	 de	
gemeente	1.023.000	euro.	‘Het	geld	is	
goed	besteed’,	zegt	een	 tevreden	be-
woner.	Aan	het	straatfeest	dat	tot	laat	
in	de	avond	doorging	hebben	tal	van	
sponsors	een	bijdrage	geleverd.

Eerste Brandenburgerweg 
viert herinrichtingsfeest 

door Guus Geebel

De oudste en jongste bewoner van de Eerste Brandenburgerweg verrichtten zaterdag 3 september 
de oficiële opening van hun heringerichte straat. Daarna vierden de bewoners feest.

De werkzaamheden werden uitgevoerd door de aannemingscombinatie Agterberg & Meijerink 
uit Groenekan en zijn enkele weken geleden afgerond. 

Wethouder Ditewig, mevrouw Coby van Bruinessen en in de kinderwagen 
Daan, verrichten de oficiële opening.

Inloopdag bij 
Van Ginkel tuinspecialisten

‘Ik	woon	hier	prettig,	maar	het	tuinonderhoud	wordt	me	teveel’	of	‘Ik	wil	
meer	ruimte	in	mijn	tuin	zonder	dat	het	een	“steenvlakte”	wordt’.	Herken-
baar	voor	Kees	van	Ginkel	en	reden	om	op	10	september	a.s.	van	10.00	tot	
15.00	een	inloopdag	te	organiseren.

‘Onze	klikos	en	ietsen	staan	altijd	in	het	zicht’	en	‘Ik	wil	meer	privacy	zon-
der	me	opgesloten	te	voelen’,	zijn	ook	van	die	onliners	wanneer	het	over	de	
tuin	gaat.	Kees	van	Ginkel:	‘Meestal	hoeft	de	tuin	niet	helemaal	“overhoop”	
gehaald	om	een	prettiger	sfeer,	een	stukje	natuur	bij	huis	of	meer	functiona-
liteit	te	krijgen.	Met	kleine	tips	en	trucs	kun	je	vaak	al	een	groot	effect	be-
reiken.	Wij	geven	graag	onze	informatie	op	een	persoonlijke,	vrijblijvende	
en	informele	manier	en	daarom	organiseren	wij	deze	inloopdag’.

Presentatie
Om	12.00	 uur	 geeft	Kees	 van	Ginkel	 een	 presentatie	 over	 bovenstaande	
onderwerpen.	Kees	is	al	meer	dan	20	jaar	een	ervaren	ontwerper	en	tuin-
specialist	en	heeft	vaak	leuke	en	doeltreffende	oplossingen	voor	allerhande	
tuinvragen.	Voor	meer	informatie:	Kees	of	Helen	van	Ginkel	030-2210808	
of	www.vanginkelvof.nl.

Huize Voordaan geopend op 
Open Monumentendag 

Voor	de	eerste	keer	is	Huize	Voordaan	in	Groenekan	dit	jaar	vrij	toeganke-
lijk	voor	belangstellenden	tijdens	de	Open	Monumentendag	op	zaterdag	10	
september.	Tussen	10.00	en	16.00	uur	zijn	bezoekers	welkom	in	dit	voor-
malige	landhuis,	nu	het	onderkomen	van	EMC,	bureau	voor	maatwerk	be-
drijfsopleidingen.	
Thema	van	de	Open	Monumentendag	is	dit	jaar	‘Herbestemming’.	Bent	u	
benieuwd	welke	bijzondere	bestemmingen	Huize	Voordaan	 in	haar	 lange	
leven	heeft	gehad?	Breng	dan	een	bezoek	aan	de	Groenekanseweg	85	 in	
Groenekan.



Wij zijn een dynamisch bedrijf, gevestigd in Groenekan, 

gespecialiseerd in het plaatsen van BEVEILIGINGSROLLUIKEN in 

heel Nederland en zijn op zoek naar nieuwe collega’s. Het betreft 

afwisselend, verantwoordelijk werk in fulltime dienstverband.

Wij willen heel graag in contact komen met een

ERVAREN ROLLUIKMONTEUR

Ervaring met zware rolluiken, brandwerende rolluiken,

zonweringbranche rolluiken of overheaddeuren is belangrijk.

Tevens hebben wij nog plaats voor een

HULPMONTEUR

waarbij een interne opleiding tot de mogelijkheid behoort.

Ben je handig, weet je van aanpakken – reageer dan.

Bekijk onze site eens voor een indruk: www.floorrolluiken.nl.

Bel, mail of schrijf naar:

Floor Rolluiken, Postbus 23, 3738 ZL Maartensdijk

Tel: 0346 213426, e-mail: info@floorrolluiken.nl

 

P.C. Hooftstraat 29 
 

3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 

 

 

 

       Het adres voor al uw maatwerk ! 

 

 

 * kantoor- & winkelinrichtingen 

  

 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 

 

  

* kantoor- &
 winkelinrichtingen

* radiatorbetimmeringen

* keukens

* kasten

* vensterbanken

* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS

VOOR ONDERNEMERS

Wat wàs u blij met uw nieuwe, voordelige 
wasmachine! Grote winkel in de stad,
lage prijzen. Nu is ’ie defect en ook de

winkel is gesloten…

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,
repareren ze ’m ook nog!

 
gaat uw

wasmachine
repareren?

Wie

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Lekker buiten 
wandelen of � etsen 

én De Vierklank 
bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Per direct zijn wij op zoek naar 
een Vierklankbezorger voor de 
volgende wijk: 

Bilthoven: Boslaan, Leeuweriklaan, 

Pimpelmeeslaan, Zwartkoplaan, 

Spechtlaan, Spotvogellaan, 

Tuin� uiterlaan, Tureluurlaan, 

Waterhoenlaan, Kwinkelier

Houd er wel rekening mee dat je de winkels op de 

Kwinkelier vóór 18.00 uur moet doen.

Nog steeds iedere 
woensdag kindermiddag! 

Knippen met patat 
voor maar € 7,50. 

Tel uit je winst en bel 212455.
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advertentie

OUTLETVERKOOP (Elvera’s Outlet)
D.V. dinsdag 13 september 2011  

van 10.00 – 16.00 in de Ontmoetingskerk,  

Kon. Julianalaan 26 in Maartensdijk.

Merken: o.a. Pom Pom, Seguro, Mar Louis. 

(Merendeel meisjesmode, veel rokken!

Voor jongens: Hoge boord blousen!)

Alles zéér aantrekkelijk geprijsd, tot €35,-

Het	project	is	ontstaan	na	een	voorlich-
tingsavond	over	het	werk	van	Stichting	
Mzamomhle.	 De	 stichting	 bouwt	 bij	
Kaapstad	 al	 jaren	 onderkomens	 voor	
buitenschoolse	 opvang.	 ‘Kortom	 een	
nobele	 stichting’,	 zegt	 dominee	 Paul	
Wansink.	 ‘Zoekend	 naar	 een	 moge-
lijkheid	 van	 samenwerking	 in	 breder	
verband,	 vroeg	 ik	 mij	 af	 of	 je	 ook	
met	 jongeren	 mee	 zou	 kunnen	 doen	
aan	 zo’n	 project.	 Vanuit	 mijn	 vorige	
gemeente	was	ik	gewend	dit	soort	ac-
tiviteiten	met	jongeren	te	organiseren.	
Vorig	najaar	begon	het	vorm	te	krijgen.	
Niet	alleen	Stichting	Mzamomhle	was	
enthousiast,	maar	ook	de	jongeren,	de	
kerk	en	de	diaconie.’

School en kerk
Om	 de	 reis	 naar	 Zuid-Afrika	 mo-
gelijk	 te	 maken	 is	 veel	 geld	 nodig.	
‘Niet	alleen	voor	de	reis	en	het	ver-
blijf,	maar	we	 betalen	 ook	mee	 aan	
materialen	 voor	 de	 bouw.	 Daarvoor	
is	 een	 aantal	 acties	opgezet’,	 vertelt	
dominee	Wansink.	De	Julianaschool	
wil	daaraan	ook	een	bijdrage	leveren.	
Directeur	Ella	Prins:	‘Wij	merken	dat	
school	 en	 kerk	 steeds	 meer	 samen-
werken.	 Dat	 komt	 mede	 door	 Paul,	
die	zich	wat	meer	richt	op	de	oudere	
jongere.	Dat	zijn	vaak	ook	onze	oud-
leerlingen	en	daarom	doen	wij	graag	
mee.	We	hebben	altijd	ruimte	en	tijd	
voor	 verschillende	 acties	 en	 hadden	
net	 een	 ander	 project	 afgerond.	 Het	
kwam	dus	heel	mooi	uit	dat	we	met	
dit	project	mee	kunnen	doen.’

T-shirts
Dinsdag	23	augustus	werd	op	de	Ju-
lianaschool	 de	Dag	 van	Waarde	 ge-

houden.	 ‘Dat	 is	 een	dag	waarop	we	
complimenten	 aan	 elkaar	 geven’,	
vertelt	 Ella	 Prins.	 ‘We	 vinden	 het	
heel	belangrijk	om	positief	te	denken	
in	kansen	en	mogelijkheden,	en	niet	
in	bedreigingen.	Dat	probeerden	we	
die	 dag	 naar	 iedereen	 uit	 te	 stralen.	
Op	een	gegeven	moment	kwam	Paul	
Wansink	binnen	met	een	paar	jonge-
ren	die	aan	de	reis	naar	Zuid-Afrika	
gaan	deelnemen	en	kregen	alle	leer-
lingen	 een	 T-shirt.	 Familieleden	 of	
buren	kunnen	daar	voor	een	euro	hun	
handtekening	op	zetten	voor	het	pro-
ject.	Het	is	niet	de	bedoeling	dat	kin-
deren	 langs	 de	 deuren	gaan.’	Bij	 de	
maandopening	op	1	september	kwa-
men	de	kinderen	met	het	T-shirt	met	
handtekeningen	 op	 school	 en	 stond	
het	project	centraal.	‘Het	is	een	mooi	
voorbeeld	voor	onze	vijfhonderd	kin-

deren.	De	groepen	acht	zijn	al	bezig	
met	maatschappelijk	ondernemen	en	
met	dit	project	kunnen	ze	zien	hoe	je	
dat	inhoud	kunt	geven.’

Lopen
Op	 vrijdag	 9	 september	 wordt	 bij	
de	 Julianaschool	 door	 leerlingen	
een	 sponsorloop	 gehouden.	 Domi-
nee	Wansink	geeft	het	startschot.	De	
groepen	1	t/m	4	lopen	’s	morgens	een	
rondje	om	de	 school.	De	groepen	5	
t/m	 8	 doen	 een	 wat	 langere	 route.	
Burgemeester	Arjen	 Gerritsen	 komt	
in	de	middag	ook	langs	om	een	start-
schot	 geven.	 ‘Omdat	 de	 kinderen	
gaan	 hollen	 dacht	 ik,	 het	 zou	 leuk	
zijn	 als	 ik	 dat	 ook	ga	doen’,	 vertelt	
Paul	 Wansink.	 ‘Ik	 heb	 gezegd	 dat	
als	honderd	gemeenteleden	honderd	
euro	storten,	zet	ik	daar	een	forse	in-

spanning	 tegenover.	Dan	 loop	 ik	 de	
marathon.	Haal	ik	het	niet	dan	moet	
ik	 het	 bedrag	 van	 10.000	 euro	 zelf	
betalen.	Ik	heb	dus	weinig	keus.’	Do-
minee	Wansink	heeft	één	keer	eerder	
een	marathon	gelopen	in	Berlijn.	Hij	
loopt	 in	Bilthoven	een	parcours,	dat	
door	 een	 van	 de	 gemeenteleden	 is	
uitgezet,	 in	vier	 rondjes	van	 tien	ki-
lometer.	

Twee kanten
Stichting	 Mzamomhle	 heeft	 inmid-
dels	 bij	 Kaapstad	 een	 stuk	 grond	
aangekocht	 en	 de	 jongeren	 gaan	
na	 aankomst	 meteen	 aan	 het	 werk.	
‘Stenen	 sjouwen,	 metselen	 en	 an-
der	 voorkomend	 werk’,	 vertelt	 Paul	
Wansink.	 ‘Het	 mes	 snijdt	 aan	 twee	
kanten,	want	ook	voor	de	jongeren	is	

het	 een	 geweldige	 ervaring	 dit	 mee	
te	maken.	Ze	zien	dan	dat	de	wereld	
groter	is	dan	Bilthoven	en	er	mensen	
zijn	die	minder	hebben	dan	wij.	Die	
mensen	daar	zien	dat	 twintig	 jonge-
ren	uit	Nederland	geld	hebben	inge-
zameld	om	mee	 te	bouwen	aan	hun	
project.’	 Er	 zit	 met	 DreamWeb	 nog	
een	poot	aan	het	project.	DreamWeb,	
waarover	 aartsbisschop	 Tutu	 zijn	
ondersteuning	 heeft	 uitgesproken,	
voorziet	in	contacten	tussen	jongeren	
in	Zuid-Afrika	en	andere	plekken	in	
de	wereld.	‘Wij	zijn	als	pilot	uitgeko-
zen	en	de	 jongeren	die	de	 reis	gaan	
maken	hebben	op	die	manier	digitaal	
al	contacten	met	jongeren	die	ze	daar	
ook	gaan	ontmoeten.	Ik	kan	me	niet	
anders	voorstellen	dan	dat	daar	blij-
vende	vriendschappen	uit	ontstaan.’	

Jongeren maken bouwreis naar Zuid-Afrika
door Guus Geebel

Onder de naam ‘Kerk Kids Kaapstad’ gaat een groep jongeren vanuit de Protestantse Gemeente 
Bilthoven in Zuid-Afrika een bijdrage leveren aan een project van Stichting Mzamomhle. Twintig 

jongeren van 16 tot 21 jaar maken daarvoor met vier begeleiders in februari een reis naar Kaapstad. 
Zij gaan helpen bij de bouw van een locatie voor kinderopvang. Om de reis inancieel mogelijk te 

maken vinden in samenwerking met de Julianaschool sponsoracties plaats.

Dominee Paul Wansink, Ella Prins en de leerlingen Maurits, Fransje en 
Johan met de T-shirts.

Tijdens	 de	 lessen	 spelen,	 dansen	 en	
zingen	 de	 leerlingen	 een	 uur	 lang	
onder	 leiding	 van	 docenten	 (twee-
wekelijks)	 op	 zaterdagochtend.	 Ver-
schillende	 thema’s	 komen	 aan	 bod,	
zoals	 dierendag,	 herfst	 en	 er	 wordt	
aandacht	besteed	aan	gehoor-,	geheu-
gen-,	en	concentratiespelletjes.	

Er	worden	een	aantal	blaas-	en	slag-
werkinstrumenten,	die	bespeeld	wor-
den	in	een	harmonieorkest,	geïntrodu-
ceerd	 tijdens	 de	 lessen.	De	kinderen	
mogen	zelf	geluid	op	zo’n	instrument	
(bijv.	 een	 trompet	 of	 een	 drumstel)	
maken.	Ook	maken	ze	zelf	 ‘muziek’	
met	eenvoudige	muziekinstrumenten.	
Voordat	 de	 cursus	 van	 start	 gaat	 op	
1	oktober	 is	er	op	24	september	nog	
een	gratis	proeles.	Graag	van	tevoren	
aanmelden.

De	 tweede	cursus	die	de	KBH	orga-
niseert	is	AMV	Kids.	AMV	staat	voor	
Algemene	Muzikale	Vorming	en	deze	
cursus	 is	bedoeld	voor	 leerlingen	uit	
groep	 4	 van	 de	 basisschool.	 Naast	
kennismaken	 met	 het	 notenbeeld	 le-
ren	de	AMV	Kids	spelen	op	een	xylo-

foon	en	blokluit.	Onder	enthousiaste	
leiding	van	Joke	Firet-Stegeman	ma-
ken	de	leerlingen	een	bewuste	keuze	
voor	 het	 blaas-	 of	 slagwerkinstru-
ment,	 dat	 ze	 eventueel	 willen	 leren	
bespelen.	Ook	voor	de	AMV	lessen	is	
er	een	gratis	proeles,	tevens	de	eerste	
les	van	de	cursus,	op	7	september.	

De	 SuperKids	 en	 AMV	 Kids	 les-
sen	worden	 gegeven	 in	 gebouw	 ‘De	
Harmonie’	aan	de	Jasmijnstraat	in	De	
Bilt.	Meer	informatie	via	Petra	van	de	
Wijngaard	 (030	 2201415).	 Aanmel-
den	voor	de	proeles	of	de	cursussen?	
Mail	naar	secretaris@biltseharmonie.
nl	of	kijk	op	www.biltseharmonie.nl.	

AMV Kids en SuperKids weer van start
De Koninklijke Biltse Harmonie start in september en oktober weer met de cursussen AMV Kids en 

SuperKids. De cursus SuperKids is voor leerlingen van groep 2 en 3 van de basisschool.

Bij KBH kunnen kinderen al jong op een leuke manier kennismaken met 
muziek.

Muzieklessen in Maartensdijk
Met ingang van dit nieuwe schooljaar geven pianist Arthur 
Bouma en blokluitiste Jacqueline Dubach muzieklessen in 
Maartensdijk en omgeving. Arthur Bouma en Jacqueline 

Dubach zijn professionele musici met een jarenlange ervaring 
in het geven van muzieklessen aan kinderen en volwassenen, 

zowel privé als aan muziekscholen. 

Arthur	 is	 als	 pianodocent	 verbonden	 aan	 de	 muziekschool	 Noord-West	
Veluwe,	Jacqueline	geeft	o.m.	les	aan	De	Kubus	in	Lelystad	en	is	hoofdvak-
docent	blokluit	aan	het	Conservatorium	in	Tilburg.	Daarnaast	zijn	Arthur	
Bouma	en	Jacqueline	Dubach	ook	actief	als	uitvoerend	musicus	en	hebben	
zij	met	verschillende	kamermuziekensembles,	zoals	het	Beljajev	Ensemble	
en	Ensemble	Fortuna	ruimschoots	hun	sporen	verdiend	op	concertpodia	in	
binnen-	en	buitenland.	

Contact
De	 lessen	 piano	 en	 blokluit	 zijn	
zowel	 voor	 beginners	 als	 voor	 ge-
vorderde	 spelers,	 voor	 kinderen	 en	
volwassenen,	 en	 voor	 blokluit	 zijn	
er	speciale	groepslessen	voor	kinde-
ren.	Men	is	van	harte	welkom	voor	
een	 gratis	 kennismakingsles!	 Voor	
uitgebreide	informatie	over	tarieven	
en	lestijden,	en	voor	het	maken	van	
een	 afspraak	 voor	 een	 kennisma-
kingsles	 kan	 gemaild	 worden	 naar	
ambouma@orange.nl	 (voor	 piano-
lessen)	 en	 naar	 jacquelinedubach@
live.nl	voor	blokluitlessen.

Drie leerlingen van Arthur Bouma 
spelen zeshandig.

Gratis kennismakingsles 
zilverluit

De Biltse Muziekschool heeft haar deuren inmiddels geopend 
voor het nieuwe seizoen.Voor enkele instrumentale vakken 
zijn er nog plaatsen beschikbaar. De lessen worden gegeven 

in combinaties van 2-3 leerlingen. Ook individuele lessen 
zijn mogelijk bij de muziekschool. Informatie over lessen en 

cursussen kan worden ingewonnen bij de administratie van de 
muziekschool, dagelijks bereikbaar van 10.00 tot 16.00 uur.

Op	vrijdag	9	september	om	16.00	uur	geeft	Carin	Hartman	een	kennisma-
king	les	zilverluit,	bedoeld	voor	kinderen	van	7	jaar.	Een	zilverluit	is	een	
klein	model	dwarsluit,	waar	je	al	heel	snel	leuke	melodietjes	op	kunt	spe-
len.	Na	aloop	is	er	limonade.
Belangstellenden	 kunnen	 zich	 aanmelden	 via	 info@biltsemuziekschool.	
Gewoon	langskomen	kan	ook,	je	kunt	dan	meteen	proberen.	Adres:	Biltse	
Muziekschool,	Henrica	van	Erpweg	2,	De	Bilt,	tel	030	2283026.	www.bilt-
semuziekschool.nl
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Open Monumentendag 
ook in Lage Vuursche

Gewoontegetrouw opent de Hervormde Kerk in 
Lage Vuursche ook op deze dag haar deuren. Van 
10.00 tot 16.00 uur bent u als bezoeker welkom voor 
het bekijken van historische boeken en fotomateri-
aal uit heden en verleden. Het ‘Van Oeckelen orgel’ 
wordt enkele malen bespeeld en ook een tocht over 
het kerkhof is mogelijk.

Het landelijk thema is Oud gebouw - Nieuw ge-
bruik. Dat is in Lage Vuursche ook van toepassing. 
Geheel vrijblijvend zegt men daar met betrekking 
tot de Hervormde Kerk: ‘Oud gebouw - Goed ge-
bruikt’. Natuurlijk wappert naast de Monumenten- 
ook de originele Vuursche vlag. 

Hervormde Kerk Lage Vuursche aanstaande 
zaterdag open.

Fietsgilde ’t Gooi 
Rijdt op woensdag 14 september de dagtocht Gooi en Eemland. Deze afwisselende tocht start om 10.00 uur 
op de Kerkbrink (museum) te Hilversum en voert door Laren, Blaricum en Eemnes. Zoals gebruikelijk wordt 
onderweg regelmatig gestopt en vertelt de gids verhalen over de geschiedenis van het gebied, de cultuur en de 
natuur. De kosten voor deelname bedragen €3.00 p.p. Lunchpakket zelf meenemen. Voor meer informatie over 
deze en de overige tochten van Fietsgilde ’t Gooi, zie www.ietsgilde.nl

De route gaat ook door de weidse polder van Eemnes.

Talinglaan-tennistoernooi 2011
In september 2010 werd dit toernooi voor de eerste keer georganiseerd. Het was erg succesvol en gezellig 
en de deelnemers/toeschouwers vonden het leuk om hiervan een jaarlijkse traditie te maken. Daarom orga-
niseren de tennisverenigingen W.V.T en TOSS voor de tweede keer dit onderlinge tennistoernooi op zondag 
11 september 2011.

Om 10.00 uur wordt op het park van TOSS gestart met kofie en door leden gebakken taart. Om half elf 
breekt de strijd los op de twee banen van W.V.T. en op de drie banen van TOSS. Van beide verenigingen 
spelen elk 20 deelnemers mee . Er zijn koppels samengesteld en per koppel wordt op die dag 4 keer drie 
kwartier gespeeld.

Sportiviteit en gezelligheid met een gezonde rivaliteit staan voorop. Om 17.00 uur zijn alle wedstrijden ge-
speeld en vindt de afsluiting plaats op het park van W.V.T. met een hapje en een drankje en… de bekendma-
king van de uitslag. Toeschouwers zijn van harte welkom en degenen die ook willen gaan tennissen kunnen 
bij de twee verenigingen nadere informatie krijgen en vinden. 

Luc Reij scoort maximaal
Bij de jaarlijkse C-Interland wedstrijd tussen Nederland en de Duitse deelstaat 
Noordrijn-Westfalen heeft de jonge Biltse hordenloper Luc Reij van atletiekver-
eniging Phoenix zijn persoonlijke toptijd op de 100 meter horden met 1/100e 
aangescherpt tot 14.20 sec. Als jongste van het Nederlandse hordenteam liet hij 
2 van de drie Duitsers achter zich.
Op de 300 meter horden verbeterde Luc zijn vorige week gelopen PR niet, maar 
in het zinderend hete Fanny Blankers-Koen Stadion wist hij wel alle Duitse at-
leten achter zich te houden, waardoor het maximale puntental op dit onderdeel 
naar Nederland ging.

Luc op de 300 meter horden. (foto: Michel Reij)

Voorkomt kop-staartbotsingen. 
Active City Stop.

Herkent verkeersborden. 
Tra�  c Sign Recognition.

Helpt u met inparkeren. 
Active Park Assist.

Biedt exclusieve technologie 

waar u wat aan hee� .

Autobedrijf

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

20% bijtelling was nog nooit 
zo vooruitstrevend.

De Ford Focus, C-MAX en Mondeo hebben maar 20% bijtelling. Dit danken ze 

aan het lage verbruik en de lage CO
2
-uitstoot van de motoren. Maar ondanks 

deze lage bijtelling kunnen deze Ford modellen stuk voor stuk royaal uitgerust 

worden met ingenieuze technologieën. Zo let de Mondeo bijvoorbeeld nog eens 

extra op als u van rijbaan wisselt, helpt de C-MAX u met inparkeren en voorkomt 

de Focus kop-staartbotsingen. Test onze zuinige modellen en ontdek de 

ongeëvenaarde rijeigenschappen in een alles onthullende proefrit. 

U rijdt al een Focus vanaf 19.745,-

Lease vanaf 399,- p.mnd.

U rijdt al een C-MAX vanaf 24.345,-

Lease vanaf 489,- p.mnd.

U rijdt al een Mondeo vanaf 24.995,-

Lease vanaf 499,- p.mnd.

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. 20% bijtelling geldt voor de Mondeo modellen met 1.6 TDCi 85 kW (115 pk) dieselmotor. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van 

standaardspecificaties. Ford Business Partner leaseprijzen gebaseerd op 20.000 km/48 mnd. en op full operational lease, excl BTW, brandstof en vervangend vervoer. 

Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 16,1-23,8; liter/100 km: 4,2-8,0; CO

2
 gr/km: 109-184.



	De	Vierklank	 21	 7	september	2011

Voetbal	is	een	zomersport.	Onder	het	
motto	 ‘mooi	 weer	 voetbal’	 organi-
seert	 de	 KNVB	 al	 enkele	 seizoenen	
het	45+	voetbal.	Het	succes	van	45+	
voetbal	 blijkt	 wel	 uit	 het	 feit	 dat	 er	
steeds	meer	clubs	uit	deze	omgeving	
een	 team	 op	 de	 been	 brengen.	 Ko-
mende	vrijdag	9	september	2011	gaan	
de	 eerste	 wedstrijden	 45+	 voetbal	
weer	van	start.	SVM	speelt	mee	met	
twee	teams	in	poules	van	5	ploegen.

Eerst uit
De	 eerste	 wedstrijden	 worden	 door	
de	 SVM-zeventallen	 uit	 gespeeld	
bij	 resp.	 SO	 Soest	 en	 in	 Maarssen	
(DWSM).	 Op	 vrijdagavond	 16	 sep-
tember	 2011	 is	 SVM	 gastheer	 voor	
genoemde	 teams	 en	 spelen	 beide	
SVM	 teams	 de	 thuiswedstrijden	 op	
het	SVM	terrein.	Als	voorheen	 is	de	
verwachting	dat	 het	weer	 een	gezel-
lige	 drukte	 zal	 zijn,	 met	 nabeschou-
wingen	van	hoog	niveau.

Niveau
Voetbal	 op	 hoog	 (leeftijds-)niveau	
kent	 ook	 elitaire	 en	 exclusieve	 spel-
regels:	Er	wordt	met	zeven	tegen	ze-
ven	 gespeeld	 op	 een	 half	 (voetbal-)
veld.	De	doelen	 zijn	 5	 x	 2	meter	 en	
er	 kan	 geen	 sprake	 zijn	 van	 de	 bui-
tenspelregel.	 Verder	 gelden	 de	 nor-
male	 veldvoetbalspelregels	 voor	 de	
zes	veldspelers	en	één	doelman.	Een	
strafschop	(komt	eigenlijk	niet	voor)	
wordt	 genomen	 vanaf	 8	 meter.	 Fair	
Play	 staat	 bovenaan	 op	 de	 ranglijst.	
Wie	 het	 eens	 proberen	 wil	 kan	 zich	
bij	 wijze	 van	 proef	 aanmelden	 voor	
16	september	a.s.	Men	kan	dan	eerst	
vanaf	de	zijlijn	de	kat	uit	de	voetbal-
boom	komen	kijken.	

Dames
Nieuw	 is	 dat	 de	 KNVB	 inmiddels	
soortgelijke	 wedstrijden	 wil	 organi-
seren	 voor	 dames,	 welke	 de	 speel-
gerechtigde	 leeftijd	 van	 45+	 hebben	

bereikt.	Het	ziet	er	naar	uit	dat	einde	
september	2011	de	eerste	wedstrijden	
in	deze	regio	gaan	plaatsvinden.	

SVM	 dames	 hebben	 zich	 inmiddels	
georganiseerd	en	zullen	hieraan	mee	
gaan	doen	zoal	het	er	nu	uitziet.	Mo-
gelijk	zijn	er	qua	leeftijd	speelgerech-
tigde	 dames,	 die	 zich	 hierbij	 willen	
aansluiten.	Daarbij	is	het	goed	om	te	
weten	 dat	 SVM	 voor	 deelname	 aan	
het	 45+	 voetbal	 een	 gereduceerde	
contributie	vraagt.	Wel	mag	men	ui-
teraard	 naast	 het	 voetballen	 van	 de	
wedstrijden	ook	aan	de	 trainingsmo-
gelijkheid	deelnemen.

Aanmelden
Geïnteresseerde	dames	en	heren,	die	
de	 speelgerechtigde	 leeftijd	 van	 45	
jaar	hebben	bereikt,	kunnen	zich	aan-
melden	bij	SVM	of	contact	opnemen	
met	 Henk	 van	 Veelen	 telefoonnum-
mer	0346	212794.

SVM ook actief op 45+-niveau
door Henk van de Bunt

Het 45+ voetbal bij de SportVereniging Maartensdijk (SVM) gaat komende vrijdag weer van start. 
16 september a.s. spelen de beide teams thuis. Verder wordt er in Maartensdijk ook getracht om te 
starten met een damesteam 45+. Henk van Veelen coördineert de ‘midlife’-voetbalzaken bij SVM.

Eén van de 45+-herenteams van SVM. Links staand Henk van Veelen.

In	 de	 nieuwe	 vakopstelling	 begon	
DOS	 vol	 goede	 moed	 aan	 de	 eerste	
competitiewedstrijd	 en	 nam	 direct	
het	initiatief	wat	al	snel	resulteerde	in	
een	voorsprong	van	twee	doelpunten.	
Via	twee	vrije	ballen	en	een	strafworp	
kon	KIOS	op	5-5	gelijk	komen.	Toch	
wist	 DOS	 vlak	 voor	 rust	 nog	 twee-
maal	te	scoren	en	zo	de	ruststand	op	
7-5	te	bepalen.
In	 de	 tweede	 helft	 was	 er	 een	 mo-
ment	 waar	 iedereen	 het	 na	 aloop	
nog	over	had.	Halverwege	de	tweede	
helft,	bij	een	stand	van	8-6	voor	DOS,	
verstapte	 Robin	 de	 Rooij	 zich	 in	 de	
verdediging.	 De	 scheidsrechter	 loot	
af	 voor	 de	 blessurebehandeling.	 Op	
dat	moment	schoot	zijn	tegenstander	
(aangespoord	vanaf	de	zijkant)	de	bal	
richting	korf	en	deze	ging	nog	door	de	
korf	ook.	Tot	verbazing	van	iedereen	
(en	 ontsteltenis	 van	 heel	DOS)	loot	
de	 scheidsrechter	 toen	 nogmaals	 en	
keurde	 dit	 doelpunt	 goed!	 Ondanks	
felle	 protesten	 van	 de	 Westbroekers	
was	de	leidsman	niet	van	zijn	stuk	te	
brengen.	DOS	was	wel	even	de	weg	
kwijt	en	KIOS	proiteerde	door	8-8	te	

scoren.	Gelukkig	was	DOS	weer	snel	
bij	 de	 les	 en	 kon	 uitlopen	 naar	 11-8	
een	minuut	 voor	 tijd.	Een	gemakke-
lijk	gegeven	strafworp	aan	KIOS	be-
paalde	de	eindstand	van	11-9.
Een	 terechte	 overwinning	 voor	 de	
hardwerkende	 thuisclub.	 De	 jonge	
ploeg	 liet	 zien	 dat	 zij	 vorig	 seizoen	

veel	 ervaring	 heeft	 opgedaan	 en	
speelt	nu	zelfverzekerd	en	 raakt	niet	
snel	meer	in	paniek	als	het	even	niet	
lukt.	Volgende	week	speelt	DOS	een	
uitwedstrijd	tegen	Midlandia	in	Bun-
nik.	De	aanvang	is	om	15.45	uur.	Een	
lastige	 wedstrijd	 in	 een	 poule	 met	
veel	sterke	teams.

DOS start competitie met thuiszege
DOS startte de veldcompetitie met twee nieuwkomers in de basisacht. Dagmar Noordermeer 

en Tim Nap zijn doorgeschoven vanuit het tweede team. Onder zomerse omstandigheden, 
leverde DOS een sterke wedstrijd af met een volkomen verdiende 11-9 overwinning.

Dos tikte 11 ballen in het mandje.

Met	 het	 bestuur	 van	 Korfbalvereni-
ging	 NOVA	 De	 Bilt/Bilthoven	 heeft	
het	 College	 van	 Burgemeester	 en	
Wethouders	 overeenstemming	 be-
reikt	over	de	ingebruikgeving	van	de	
velden	 en	 de	 opstallen,	 inclusief	 de	
daaraan	 verbonden	 (inanciële)	 con-
sequenties.	 De	 ingebruikgeving	 ge-
schiedt	op	basis	van	de	beleidskaders	
volgens	 de	 Kadernotitie	 ‘Contractu-
ele	regelingen	met	sportverenigingen’	
van	 2008.	 Die	 operatie	 is	 intussen	
in	het	 laatste	stadium	en	het	College	
verwacht	binnen	afzienbare	tijd	deze	
af	te	ronden.	[HvdB]

Overeenkomst met Nova 

SVM opent met winst 
in uitwedstrijd

In en tegen het Utrechtse Sterrenwijk liet het in nieuwe polo’s 
gestoken vlaggenschip van het Maartensdijkse SVM zien dat 
het bij vlagen snelle en doeltreffende aanvallen kan opzetten. 

Sterrenwijk	werd	de	eerste	10	minuten	verrast	door	de	snelheid	en	de	juiste	
combinaties	van	SVM.	Al	in	de	3e	minuut	rondde	Mike	de	Kok	een	diepe	
pass	van	aanvoerder	Kevin	van	Dronkelaar	keurig	af	0-1	.Nog	geen	10	mi-
nuten	later	staan	al	weer	Kevin	van	Dronkelaar	samen	met	Tom		Jansen	aan	
de	basis	van	een	van	de	snelle	counters	en	scoort	Mike	de	Kok	de	0-2.De	
kansen	op	de	0-3	waren	er	de	eerste	helft,	maar	het	was	net	of	de	scherpte	
van	het	eerste	kwartier	wat	minder	werd.	Pas	in	de	25e	minuut	ontstaat	er	
wat	 gevaar	 voor	 het	 door	Richard	 de	Groot	 goed	 verdedigde	SVM	doel	
door	Sterrenwijk.	Gescoord	werd	er	in	de	eerste	helft	niet	meer.	

Tijdens	de	rust	wees	hoofdtrainer	Wout	van	Dronkelaar	zijn	 team	er	nog	
op	dat	je	scherp	aan	de	2e	helft	moet	beginnen	om	geen	tegen	doelpunt	te	
krijgen.	Niets	was	minder	waar	want	in	de	10de	minuut	na	de	thee	scoorde	
Sterrenwijk	tegen	uit	een	omstreden	strafschop.	Gelukkig	zette	SVM	hierna	
de	knop	om	en	zette	een	aantal	snelle	counters	op.	Tom	Jansen	scoorde	1-3	
en	1-4,	o.a.	na	een	goed	opgezette	aanval	van	Stefan	van	Keulen	en	Mike	
de	Kok	.Het	had	met	wat	meer	scherpte	voorin	gemakkelijk	een	veel	grotere	
overwinning	kunnen	zijn.	

Aanstaande	 zaterdag	 kan	 SVM	 thuis	 voor	 eigen	 publiek	 tegen	 De	 Post-
hoorn	laten	zien	dat	ze	weer	voor	de	winst	gaan.	De	wedstrijd	begint	om	
15.00	uur	op	sportpark	van	Eck	aan	de	Dierenriem	in	Maartensdijk.

Een elftalfoto van het vlaggenschip van SVM.

Gratis qigonglessen Weesie afgelast
Qigongdocent	Emile	Weesie	zou	nog	twee	gratis	qigonglessen	geven,	een	
op	vrijdagmiddag	9	september	bij	Beerschoten	en	een	op	zondagochtend	11	
september	in	het	Van	Boetzelaerpark,	maar	die	kunnen	helaas	geen	door-
gang	vinden:	hij	is	dan	namelijk	op	studiereis.	

Op	vrijdag	2	september	deden	bij	Beerschoten	acht	vrouwen	en	één	jon-
geman	mee	aan	de	kennismakingslessen.	Weesie:	‘Vorige	week	had	ik	een	
man	of	zes,	toen	was	het	ook	wat	druilerig	weer	en	op	zondag	had	ik	één	
deelnemer.’	Deze	les	begon	om	8.00	uur,	niet	voor	iedereen	een	ideaal	tijd-
stip.	Weesie	geeft	twee	keer	per	week	les	in	het	gebouw	van	SWO	in	de	
Jasmijnstraat.	‘Op	vrijdagmiddag	doe	ik	dat	als	docent	van	het	SWO	voor	
vijfenvijftigplussers;	 op	 dinsdag-
avond	huur	 ik	daar	 zelf	 ruimte	 af	
en	geef	daar	les	via	mijn	eigen	be-
drijf	Yin	in	Yang.’	
Voor	 meer	 informatie	 mail	 naar:	
les@yininyang.nl.	De	 aanmelding	
voor	 de	 vrijdagmiddag	 gaat	 via	
SWO.	De	Duiventil,	Jasmijnstraat	
6,	De	Bilt,	030-2203490	[LvD]	

advertentie

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt

030-2746772 • www.curves.nl
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Te koop aangeboden
Nieuw: De kleine Winkler 
Prins, 20-delig. € 25,-. Tel. 
030-2202996

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

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

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

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

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

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

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

Eikenhout uitschuif eettafel 
rond 120cm uitschuif naar +40 
cm. € 40,-. Tel. 06-16276013

2 kaarten Xtra Cold Ice 
Café te A’dam (4D film + 
drankje) samen € 20,-. Tel. 
06-16276013

Boek: LP Album covers van 
Roger Dean, nieuw met aan-
koopbon. € 22,50,-. Tel. 
06-16276013

Grt. wit vierkant (canvas) 
doek, Sepia print van oosterse 
dame. € 20,-. Tel 06-16276013

Tri Yann 3cd-BOX The 
Best of...mystieke muziek. 
Gesealed. € 12,50. Tel. 035-
7852090 (na 18.00 uur)

2 cd-BOX: Anthology Vol. 1 
Pierre Rapsat, beste v 36 chan-
sons, gesealed. € 12,50. Tel. 
035-7852 090 (na 18.00 uur)

Cd Placido Domingo/ Luisa 
Fernanda Spaans musical 
gesealed in mooi box + boekje. 
€ 15,-. Tel 035-7852090 (na 
18.00 uur)

Stoere paars (met aan de 
zijkant witte strepen en rit-
sen) water afstotende trai-
ningsbroek van Dita, 
maat 152 i.z.g.s. voor € 19,95 
(nieuw: € 45,-). Tel: 030-
2280694

Appeltjesgroene zitzak en 
appeltjesgroene spiegel, incl. 
kussentjes voor meidenkamer 
€15,50 in één koop. Tel. 0346-
282610 na 18.00u.

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

8 Meidenboeken, z.g.a.n. in 
één koop € 7,50. Tel. 0346-
282610 na 18.00u.

Open rieten wandkast 45 cm 
x 77 cm x 185 cm (DxBxH). 
€ 15,-. Tel. 0346-282610 na 
18.00u.

Leuke traptractor, in goede 
staat. € 14,50. Tel. 0346-
282610 na 18.00u.

Ikea-kinderstoel (niet verstel-
baar), in prima staat. € 12,50. 
Tel. 06-19691119, svp na 
19.00 uur.

Buggy wandelwagen, merk: 
Maxi Cosi. € 20,-. Tel. 
06-19691119, svp na 19.00 uur

70 mooie romans. € 30,-. 
Verzameling autosport-
boeken ± 70 stuks. € 40,-. 
Verzameling boeken Anne 
Frank ± 25 stuks. € 15,-. Tel. 
030-2204636

Verzameling stripboeken ± 80 
stuks. € 40,-. Antieke bascule 
+ gewichten Fa. Besselink. 
€ 50,-. Tel. 030-2204636

1 Buxus 1,20 m. hoog, diam. 
1,30 m. zelf uit te halen. € 50,-. 
Tel. 030-2204636

7 nieuwe effen en bedrukte 
T-shirts, merk Jack & Jones, 
maat M, L en XL. € 7,- per 
stuk. Tel. 0346-212352

Brunotti, winterjack, maat 
large i.z.g.s. € 30,-. Tel. 
06-29506849

Groen ingebonden jaargang 
‘De prins der geïllustreerde 
bladen’ uit 1927. € 45,-. Tel. 
030-2287086

Energyboard, trilplaat fit-
ness apparaat, als nieuw, met 
gebruiksaanwijzing. € 35,-. 
Tel. 030-2287086

Oude gewichten: 25 kg. € 35,-. 
Gewicht: € 10 kg. € 15,-. Tel. 
030-2204887

Tafel met onderblad in Haagse 
stijl, prima staat, 77x70x50cm. 
€ 35,-. Tel. 030-2204887

Kaartenmaaksters voor recy-
cling 200 mooie kaarten. € 8,-. 
Oud Hollands spinnenwiel. 
€ 25,-. Tel. 030-2291885

Vorsten tijdschriften 250 stuks. 
€ 15,-. 400 stuks piratenkaar-
ten. € 5,-. Tel. 030-2291885

100 st. Boemerangkaarten. 
€ 3,-. Tel. 030-2291885

Fietsen/brommers
Mountainbike Kelfort z.g.an. 
€ 25,-. Herenfiets, Multi cycle. 
€ 25,-. Tel. 030-2204636

Dames-/ meisjesfiets. € 45,-. 
Herenfiets. € 45,-. Tel. 
06-50453740

Personeel gevraagd
GEZOCHT: schoonma(a)k(st)
er voor 1 x per 2 weken gedu-
rende 3 uur  te Holl. Rading. 
Tel. 06-47127198

Gevraagd HULP in de huis-
houding in Holl Rading. 
Bij voorkeur maandag- of 
vrijdagochtend. Voor inl. 
06-15001141

BAKKER Bos zoekt voor onze 
winkel in Den Dolder een vlotte 
zaterdag/vakantiehulp leeftijd 
vanaf 14 jaar. Info Annemieke 
Bos tel. 0346-211235

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

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

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

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

Dames en heren kunnen bij ons terecht voor: knippen, ver-
ven, epileren (met touw), pedicure-manicure, massage, perma-
nent make-up, gezichtsbehandelingen, hair-extentions, bruids-
kapsels, etc. Voor aantrekkelijke prijzen belt u gerust Erwin 
030-2290395 (Hair & Beauty Gallery, Planetenbaan 9, B’hoven)

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. 
Tel. 0346-281444 / 06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl

Net geopend! Onder één dak: Lichamelijk & Geestelijk 
Welzijn Looking Great de salon voor schoonheid, pedicure, 
make-up en massage.
De Witte Lotusbloem psychotherapie en coaching. 
Start van groepen hoge sensitiviteit en rouwverwerking. 
Bosuillaan 58, 3722 XP Bilthoven. Tel. 030-2288662 
www.dewittelotusbloem.nl & www.looking-great.nl

Martktdag en Oldtimerdag rond de Dorpskerk in 
De Bilt. Op zaterdag 10 september van 10:00 tot
17:00 uur. Ca  60 kramen, onder meer:  rommelmarkt,
 kledingmarkt,  grote boekenmarkt en heel veel bloemen.
Er is een  Kinderprogramma met o.a. optreden van 
Herman Boon.  Op de Dorpsstraat vindt de Oldtimerdag 
plaats en zijn er diverse kramen van  Biltse ondernemers.
Meer informatie: www.dorpskerkdebilt.nl

Vrije tijd? Flexibele mogelijkheden, voor goede verdiensten 
gezocht? Versterk ons acquisitie- en promotieteam. Informatie: 
www.respect.nl/de-deal en op te vragen bij René Graafsma per 
e-mail: rene@respect.nl. Respect Beheer en Management BV, 
Hollandsche Rading.

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

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

Floor rolluiken te Groenekan 
zoekt een HULPMONTEUR. 
Zie pag. 18

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 
06-42417376

Voor al uw dakwerk en 
LOODGIETERWERK. Tel. 
06-30679915

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

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

Kom naar BETTY’S 
CORNER! Elke woensdag/ 
vrijdag en vrijdagavond in 
Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

T.h.a. BEDRIJFSHAL/maga-
zijnruimte/werkplaats met 
overheaddeur, kantoor, toilet, 

krachtstroom. Totaal 85 m². 
€ 8,50 per m² excl. Gas/water/
licht. Tel: 06-21580441

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

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

Cursussen
Cursus EHBO. Dinsdag 27 september 2011 start er weer 
een cursus EHBO. Tijdens de cursus leert u alles over het 
verlenen van eerste hulp bij ongevallen en bij reanimatie. De 
cursus is 15 avonden, de kosten bedragen € 200,00. De locatie 
is Wooncentrum Dijckstate, Maartensdijk. Voor informatie/
aanmelden: www.bege-opleidingenhulpverlening.nl, tel. 0346-
213148/06-52011545 of neem een brochure bij Apotheek 
Maertensplein mee.

Mindfulnesstrainingen. Leren omgaan met stress, pijn, teleur-
stelling of verlies. De eerstvolgende Mindfulnesstraining van 
Eén&Al start eind september 2011 in Bilthoven. Kijk voor meer 
informatie op www.eenenal.nl of bel 06-22914285.

Nieuw: panfluitles in Maartensdijk Esti Eberhart gaat nu ook 
les geven in Maartensdijk. Deze kundige muzieklerares wil 
haar leerlingen technische vaardigheden op de panfluit bijbren-
gen. Aan bod komen onder meer: luistervaardigheden, panfluit-
technische kennis, noten leren lezen en alg. muziekleer. Heb je 
interesse meld je dan aan voor een gratis proefles op dinsdag 
13 september! Bel Esti:035-6853628 of kijk op internet: www.
panfluit.com

Cursus Intuïtie en Energie. Je maakt kennis met begrippen 
als energie, aura en chakra's. Je eigen ruimte innemen, gronden, 
aanwezig zijn. Wat zijn invloeden van anderen en hoe herken 
je deze? Het vergroten van je vitaliteit en het stromen van je 
levensenergie. Start do 29 sept. van 19.30–22.00 uur of vr 30 
sept. van 10.00-16.30 uur. Open Dag 10 sept. Nieuw Licht, 
centrum voor Inspiratie en Intuïtie in Bilthoven. Info: www.
nieuw-licht.nl /06-46736993.

Mindfulness Stressreductie training. Start 20-09 en 23-09 
in Bilthoven. De kunst om je open aandacht te richten op de 
ervaring van dit moment. In de training volgens de methode van 
Kabat-Zinn staat oefenen centraal. Gedurende 8 weken kom 
je wekelijks met een groep bij elkaar en leer je verschillende 
aandacht-, meditatie- en yogatechnieken. Info: Corja Kuiken 
06-55124303 www.corja-kuiken.nl 

Patchwork en quilten voor beginners, bij de ‘Vrouwen van 
Nu’ start 10 oktober. In deze cursus maakt u een quilttas door 
verschillende lapjes volgens een patroon aan elkaar te naaien. 
Voor deze cursus kan iedereen zich aanmelden. Deze cursus 
wordt gegeven in 5 maandagmiddagen door Hermine Brand 
in de Vierstee te Maartensdijk. Men kan zich aanmelden bij 
Froukje Poelstra tel. 0346-210210

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Raaijen 
Interieurs

Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Bel voor informatie 
of bezoek onze 

winkel. Sinds 1931

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

Cafe- Bistro de Egel 
zoekt:

ZELFSTANDIGE, 

ENTHOUSIASTE JONGE 

MEDEWERKERS VOOR 

BAR/BEDIENING 

VOOR C.A. 16 UUR P/WK.

Ervaring is gewenst.

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

3739NB  Hollandsche Rading

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Veel kreupel(-hout) langs
de Biltse lijn

Iedereen die Weltevreden kent, weet wel dat er veel struiken 
en bomen langs het prachtige park staan. Maar deze zondag, 

de eerste speeldag van de nieuwe competitie, stond er nog 
een ander type kreupel(-hout) langs de lijn. 

Kreupele	 jongens	van	het	eerste	elftal,	al	dan	niet	met	krukken	hun	weg	
banend.	Daar	had	je	Tanim	Hermie,	net	geopereerd,	Radboud	Koopmans,	
ook	nog	zeker	6	weken	uitgeschakeld.	Marc	Schuurman,	voor	wie	een	ope-
ratie	overwogen	wordt.	Laurens	Jagt,	die	nog	wel	op	de	bank	plaatsnam	en	
dus	een	kroonjuweel	was	in	dit	gezelschap.	Je	kon	er	ook	nog	Danny	van	
de	Velde	zien,	die	de	eerste	helft	van	de	competitie	had	willen	spelen,	maar	
hier	en	daar	wat	banden	scheurde.	Het	is	al	bijna	een	half	elftal	bij	elkaar.	
De	zeer	jonge	elf	die	het	nu	moesten	doen,	stonden	er	gewoon:	ze	haalden	
de	volle	buit	binnen.

De	Bilt	speelde	in	de	eerste	helft	wat	verzorgder	dan	Nederhorst,	dat	eerder	
de	lange	bal	hanteerde.	Het	spel	golfde	op	en	neer,	met	De	Bilt	lichtjes	in	
de	meerderheid.	In	de	2de	minuut	al	moest	doelman	Justin	ten	Brink	van	
De	Bilt	laten	zien	dat	hij	zijn	vak	verstaat.	Hij	hield	een	mooie	omhaal	van	
de	Nederhorst-spits	knap	uit	zijn	doel.	In	de	4de	minuut	al	antwoordde	De	
thuisploeg.	Coen	Swart	voerde	een	uitgekiende	loopactie	uit	door	het	cen-
trum	en	kreeg	de	bal	met	een	steekpassje	van	Wesley	Roof.	Coen	zocht	het	
doel	iets	meer	rechts	dan	waar	het	werkelijk	stond.	In	de	10de	minuut	was	
het	weer	Coen	die	de	diepte	zocht	en	bediend	werd	met	een	uitstekende	
doeptepass.	Dit	keer	lag	de	keeper	in	de	weg.	Nederhorst	deed	regelmatig	
wat	terug.	De	spits	had	snelle,	vloeiende	bewegingen	in	zijn	repertoire,	en	
was	een	paar	keer	niet	ver	van	een	doelpunt.

Beweging
De	Bilt	had	veel	beweging	in	aanvallend	opzicht.	Dat	resulteerde	in	de	24ste	
minuut	in	een	doelpunt	van	middenvelder	Marcel	Melissen.	Hij	schatte	een	
pass	van	Lennart	van	Dijk	op	waarde	en	rondde	buitenkantje	rechts	af.	Dat	
was	1-0.	Een	andere	middenvelder,	Jan	van	den	Dijssel,	bracht	in	de	36ste	
minuut	met	een	gericht	schot	laag	in	de	hoek,	de	stand	op	2-0.	Nog	drie	heel	
grote	kansen	schiep	De	Bilt	zich	voor	de	rust.	Twee	keer	stond	Marcel	aan	
de	basis.	Twee	keer	gaf	hij	een	lage	strakke	voorzet	vanaf	de	achterlijn.	De	
eerste	keer	kon	Niels	van	Veelen	zijn	voet	niet	op	de	juiste	manier	tegen	de	
bal	krijgen.	De	tweede	keer	was	het	Wesley	Roof	die	de	harde	en	moeilijke	
voorzet	onvoldoende	 richting	kon	geven.	De	derde	grote	kans	deed	zich	
voor	toen	Niels	er	door	het	centrum	in	zijn	eentje	vandoor	ging,	de	keeper	
omspeelde	 en	 te	 gehaast	 zijn	 blijkbaar	 zwakke	 been	 de	 afronding	 wilde	
laten	verzorgen.	Het	been	plaatste	de	bal	voor	een	leeg	doel	naast.

Rommelig
De	 tweede	helft	was	 rommeliger	en	nerveuzer.	Nederhorst	wilde	zo	snel	
mogelijk	scoren	en	De	Bilt	wilde	geen	risico’s	lopen	bij	het	uitverdedigen.	
Het	leidde	van	beide	kanten	tot	veel	gehaast	getrap	richting	het	doel	van	de	
tegenstander	zonder	dat	aan	opbouwen	veel	woorden	werden	vuil	gemaakt.	
Beide	ploegen	kregen	nog	wel	wat	kansen	of	kansjes,	maar	de	doelen	ble-
ven	 schoon.	De	Bilt	won	 verdiend.	Volgende	wedstrijd	 zondag	 11	 sept.:	
PVCV	–	FC	De	Bilt	(Vleuten-	de	Meern)	 (Luc Hermie)

In	 de	 nieuwe	 competitieopzet	 in	 de	
Overgangsklasse	 vindt	 er	 eerste	 een	
voorronde	 plaats	 door	 een	 dubbele	
competitie	 met	 in	 4	 poules	 van	 6	
teams.	De	 nummers	 1	 en	 2	 plaatsen	
zich	voor	de	play	off	poule	voor	pro-
motie	naar	de	Hoofdklasse.	De	andere	
teams	spelen	 in	2	poules	van	8	voor	
degradatieplaatsen.

De	winst	van	de	dames	van	Voordaan	
was	opmerkelijk	als	promovendus	uit	
de	eerste	klasse.	Via	doelpunten	van	
Annelieke	 Brackel,	 Barbara	 Hazen-
berg	 (2)	 en	Yara	 Castelijn	 stond	 het	
al	bij	rust	4-0	tegen	Alecto	dat	vorig	
jaar	 ternauwernood	 degradatie	 wist	
te	 voorkomen.	 Nieuweling	 Caroline	
Jansen	 van	 de	 Utrechtse	 Studenten	
maakte	 de	 5-0	 en	 de	 uitblinkende	

Rene	 Nonnekes	 via	 een	 strafbal	 de	
6-0.	Assistent	 coach	Martijn	Muller:	
‘We	hebben	de	goede	lijn	uit	de	voor-
bereiding	 doorgetrokken	 en	 ons	 zelf	
beloond	met	een	half	dozijn	doelpun-
ten.	Een	mooie	start.	Volgende	week	
uit	 tegen	 Eindhoven	 zal	 het	 waar-
schijnlijk	anders	gaan.’
Als	 één	 van	 de	 weinige	 favorieten	
haalden	de	Groenekanse	Heren	direct	
uit	 op	 de	 eerste	 wedstrijddag.	 Voor-
daan,	met	een	compleet	nieuwe	voor-
hoede	ten	opzichte	van	vorig	jaar,	zag	
veel	nieuwe	aanvallers	direct	het	net	
vinden.	 Uitblinker	 Philip	 Meulen-
broek,	 overgekomen	 van	 Utrechtse	
Studenten,	 opende	 al	 na	 2	 minuten	
de	 score	 en	 wist	 in	 de	 tweede	 helft	
nog	een	treffer	aan	te	tekenen.	Verder	
scoorden	 ook	 nieuweling	 Sjors	 van	

de	Veerdonk	(ex	Den	Bosch),	Rutger	
Marres,	Floris	Delmee,	Mitch	Verme-
ij,	Adriaan	Stolk,	en	Hans	Claassen	(2	
maal).	 Verdedigend	 speelde	 Arnoud	
Luitse	een	sterke	wedstrijd	en	maakte	
Derek	King	als	eerste	keeper	zijn	sei-
zoendebuut.
Coach	 Peter	 Kalfsterman:	 ‘We	 zijn	
goed	 uit	 de	 startblokken	 gekomen.	
Vandaag	was	het	verschil	wel	te	groot	
zodat	 het	 nooit	 een	 echte	 wedstrijd	
is	geweest.	Met	het	vertrek	van	onze	
drie	 spitsen	 van	 vorig	 jaar	 die	 toch	
goed	voor	40	goals	waren	is	het	extra	
mooi	dat	veel	andere	spelers	vandaag	
hebben	gescoord.	Daar	ben	 ik	 tevre-
den	 over.	 Volgende	 week	 Were	 Di	
uit,	 we	 hebben	 het	 daar	 vaak	 lastig.	
We	komen	dus	snel	te	weten	waar	we	
staan.’

Voordaanteams winnen met ruime cijfers
De vlaggenschepen van hockeyclub Voordaan zijn uitstekend aan het seizoen begonnen. 

De Heren wonnen met 9-3 van de Groningse Studenten en de dames
versloegen Alecto uit Leiden met maar liefst 6-0. 

Manon Kuipers is de Leidse verdediging te snel af (Foto Guido van der Burg)

De	wedstrijd	startte	onder	zeer	warme	
omstandigheden.	 Door	 de	 scheids-
rechter	 werd	 de	 wedstrijd	 enkele	
malen	 stilgelegd	 om	 de	 spelers	 een	
korte	drinkpauze	 te	geven.	Direct	na	
de	start	was	het	TZ	die	de	wedstrijd	
dicteerde.	 TZ	 speelde	 rustig	 en	 had	
goede	aanvallen	 in	de	beginfase	met	
mooie	 doorbraken.	 Dat	 resulteerde	
in	 een	 aantal	 strafworpen	 voor	 TZ.	
In	deze	 fase	werd	duidelijk	dat	Rust	
Roest	geen	grip	had	op	de	TZ	aanval-
lers	en	een	moeilijke	middag	zou	krij-
gen.	 Na	 15	 minuten	 wedstrijd	 werd	
een	voorsprong	van	6-1	bereikt.	Even	
leek	 Rust	 Roest	 naderbij	 te	 komen	
maar	 TZ	 ging	 uiteindelijk	 met	 een	
voorsprong	van	11-5	rusten.
Na	de	rust	bleef	TZ	de	wedstrijd	be-
palen.	 Met	 lange	 aanvallen	 werd	 de	
verdediging	 van	 Rust	 Roest	 uit	 el-
kaar	 gespeeld	 en	 dat	 resulteerde	 in	
een	 aantal	 fraaie	 doelpunten.	 Rust	
Roest	geloofde	er	niet	meer	in	en	TZ	
paste	nog	enkele	wissels	toe.	De	uit-
slag	werd	20	tegen	10	in	het	voordeel	
van	TZ	waarmee	 en	 prima	 start	 van	

de	veldcompetitie	werd	bereikt.	Top-
scorer	bij	TZ	was	Maarten	van	Brenk	
die	deze	middag	9	doelpunten	wist	te	
scoren.	

Het	tweede	team	van	TZ	speelde	ook	
in	 Eindhoven	 tegen	 de	 reserves	 van	

Rust	 Roest.	 In	 deze	 wedstrijd	 bleek	
Rust	Roest	echter	de	sterkste	en	won	
met	15-10.	Volgende	week	speelt	TZ	
de	 eerste	 thuiswedstrijd	 tegen	 Nieu-
werkerk.	Dan	zal	meer	duidelijkheid	
ontstaan	 omtrent	 de	 krachtsverschil-
len	in	de	poule.

Goede start Tweemaal Zes
Tweemaal Zes is de veldcompetitie goed begonnen. 

In Eindhoven werd een ruime overwinning behaald tegen Rust Roest.

TZ was lekker op dreef tegen Rust Roest.

Badminton-instuif bij 
SV Irene groot succes

Vrijdag	 2	 september	 was	 het	 erg	 druk	 bij	 de	 Badminton-Instuif	 van	 SV	
Irene.	De	jeugd	mocht	vriendjes-	en	vriendinnetjes	meenemen	en	ook	een	
tiental	aspirant	leden	kwam	meedoen	aan	de	clinic	van	Judith	Meulendijks.	
Samen	met	de	eigen	jeugdtrainers	gaf	ze	een	korte	introductie-training	en	
ging	bij	alle	kinderen	langs	voor	aanwijzingen	en	complimenten.	Tot	slot	
was	 er	nog	een	demonstratiepartij	 tussen	 Irene	1	 en	Meulendijks	 en	Van	
Soerland.	Ruim	aangemoedigd	door	de	kinderen	wist	Van	Soerland	met	Ilse	
Agterberg	nipt	 te	winnen	met	21-19.	Het	was	een	zeer	geslaagde	avond.	
Veel	animo	en	ook	een	tiental	nieuwe	leden.	Iedereen	die	de	Instuif	heeft	
gemist	is	de	komende	maand	nog	van	harte	welkom	om	te	komen	kijken.

(Bertien van de Kerk)

Veel animo voor de badminton-instuif bij Irene.
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

De	 Pre-Forty-Triumpf-Owners-Club	
in	 Engeland	 bestaat	 50	 jaar	 en	 dus	
voeren	elf	van	hun	leden	met	hun	bij-
zondere	auto’s	per	schip	naar	hun	Ne-
derlandse	medeleden	die	ze	al	zo	lang	
kennen.	 Typische	 Britten	 met	 grote	
snorren,	 samen	 met	 hun	 dames.	 Ge-
meenschappelijke	 belangstelling	 leidt	
tot	vriendschap.	In	overleg	met	de	Ne-
derlandse	leden	reden	ze	van	de	haven	
naar	Het	Gooi	 over	 onze	nationale	B	
wegen	 en	 verkenden	 en	 genoten	 een	
dag	later	van	het	gebied	tussen	Utrecht	
en	Hilversum.	Ze	kwamen	op	de	borrel	

bij	Hazeleger,	 dineerden	 bij	Naast	 de	
Buren,	 logeerden	 in	 het	 Mitlandhotel	
en	eindigden	zondagmiddag	bij	Martin	
Smitt	in	Westbroek	die	zelf	al	24	jaar	
lid	is.	Dan	weet	je	dat	het	feest	gewor-
den	is.	

Vrienden
De	familie	Smitt	zorgde	zondag	voor	de	
lunch	en	daar	vertelden	ze	hoe	de	stoet	
onderweg	is	toegezwaaid	en	hoe	mooi	
ze	het	hier	vinden.	De	leden	kennen	el-
kaar	al	lang	en	Martin	Smitt	vertelde:	
‘Elk	jaar	in	juni	houden	ze	een	“Nati-

onale	Triumpfdag”.	Eerder	dit	jaar	was	
dat	 in	de	omgeving	van	Birmingham.	
Daar	waren	56	van	deze	vooroorlogse	
auto’s	 bijeen	 met	 natuurlijk	 ook	 de	
Nederlandse	 leden.’	 Terwijl	 het	 ach-
ter	 het	 huis	 in	 de	 tuin	 steeds	 gezelli-
ger	werd	vertelden	tandarts	Hazeleger	
en	dierenarts	Copijn	over	de	ontstane	
vriendschappen	en	de	gezamenlijke	er-
varingen.	Na	nog	een	mooie	toespraak	
van	 Martin	 Smitt	 vertrokken	 ze	 om	
half	vier	naar	de	boot.	Het	is	duidelijk.	
Door	hun	zelfde	belangstelling	zullen	
ze	nog	lang	vrienden	blijven.	

Prachtige oude Triumpfs 
te gast in onze regio

 
door Kees Pijpers

Bij dokter Martin Smitt in Westbroek reden ze begin zondagmiddag het voorerf op en werden 
met egards ontvangen. De Britse eigenaren van deze zeer oude auto’s van vóór 1940, 

toerden door onze fraaie omgeving, samen met Nederlandse bezitters, 
waaronder de Groenekanners tandarts Hazeleger en dierenarts Copijn. 

Het was mooi met al die fraaie auto’s op De Blauwhoef; het woonhuis van de befaamde Westbroekse medicus en 
amateur-goochelaar Martin Smitt. 

Binnenkort	start	men	met	de	aanleg	van	
de	 stelling	 rond	 de	molen.	De	 roeden	
bleken	nog	in	redelijke	staat	en	zijn	na	
opknappen	herbruikbaar.	De	kap,	die	al	
lange	 tijd	 elders	 ligt	 opgeslagen,	 is	 er	
slechter	aan	toe	en	daar	zal	het	nodige	
aan	vernieuwd	moeten	worden.	De	mo-
len	wordt	maalvaardig	opgeleverd,	dus	
mét	maalstenen.	Oorspronkelijk	schijnt	
de	molen	drie	paar	maalstenen	gehad	te	
hebben,	maar	men	volstaat	nu	met	het	
herplaatsen	van	één	paar,	vanwege	de	
kosten	en	omdat	anders	de	productie	te	
hoog	zal	uitpakken.	

Planning
De	werkzaamheden,	die	voor	een	groot	
deel	 worden	 uitgevoerd	 door	 de	 tim-
merlieden	van	HUL	zelf	,	verlopen	zó	
voorspoedig	dat	nu	de	planning	 is	dat	
de	 molen	 voor	 het	 eind	 van	 dit	 jaar	
technisch	maalvaardig	zal	zijn.	Daarna	
volgt	een	periode	van	inregelen	en	in-
richten.	

Er	zijn	 inmiddels	ook	 twee	molenaars	
(een	man	en	een	vrouw)	gevonden	die	
de	molen	wekelijks	zullen	laten	malen.	
Uiteindelijk	 zal	 er	 een	 groep	 vrijwil-

ligers	 uit	 het	 dorp	 rond	 de	molen	 ge-
vormd	moeten	worden	die	het	winkel-
tje	 met	 molenproducten	 bemensen	 en	
die	 er	 verder	 ook	 voor	 zorgen	 dat	 de	
exploitatiebegroting	 -	middels	 sponse-
ring	en	andere	acties	–	 sluitend	wordt	
gemaakt.	 Gelukkig	 ziet	 ook	 dat	 er	 al	
veelbelovend	uit	nu	zowel	het	Groen-
kans	 Landschap	 als	 de	 Vrouwen	 van	
Nu	belangstelling	hebben	getoond	voor	
een	 personele	 bijdrage.	 Het	 Utrechts	
Landschap	 hoopt	 uiteindelijk	 voorjaar	
2012	de	molen	feestelijk	in	gebruik	te	
nemen.

Blaarkoppen op 
landgoed Beerschoten

Landgoed Beerschoten van Het Utrechts Landschap vormt 
tussen 7 en 18 september het toneel van de voorstelling 

‘Blaarkoppen’. Zo’n vijftien blaarkopkoeien arriveerden 
maandag 5 september op het landgoed. Ze zijn ruim twee weken 
te gast en verblijven in de weilanden bij Paviljoen Beerschoten.

Vanwege	de	blaarachtige	vlekken	op	hun	kop,	zijn	de	koeien	een	opval-
lende	 verschijning.	Ze	 komen	van	 de	 biologische	 boerderij	Oud-Gein	 in	
Abcoude.	Vooraf	 aan	 iedere	 voorstelling	 verhuizen	 ze	 naar	 de	 grote	wei	
voor	het	Paviljoen.	Hier	zitten	bezoekers	van	de	voorstelling	op	een	vlon-
der	tussen	de	koeien	terwijl	ze	luisteren	naar	poëtische	verhalen	over	het	
veranderende	landschap.	

Kaarten en meer informatie
De	 voorstelling	 ‘Blaarkoppen’	 wordt	 mogelijk	 gemaakt	 door	 de	 Stads-
schouwburg	Utrecht	en	Het	Utrechts	Landschap.	Er	zijn	nog	enkele	kaar-
ten	verkrijgbaar	via	www.stadsschouwburg-utrecht.nl,	aan	de	kassa	van	de	
Stadschouwburg	of	via	030-2302023.	Voor	meer	informatie	over	de	activi-
teiten	van	Het	Utrechts	Landschap	kijk	op	www.utrechtslandschap.nl

Vol enthousiasme gaan de blaarkoppen hun logeeradres verkennen.

Restauratie molen Geesina 
goed op schema

door Frank Klok

Tijdens de vergadering van de Dorpsraad Groenekan op 29 augustus praatte Paul Vesters van Het 
Utrechts Landschap (HUL) het dorp bij over de stand van zaken rond de restauratie van korenmolen 
Geesina aan de Ruigenhoeksedijk. Veel hout- en balkwerk is vernieuwd dan wel grondig hersteld en 

ook het metselwerk van de romp is al voor een deel aangepakt. 

Het oude spoorwiel dat nog in verrassend goede staat is.

Open dag jeugdtheaterschool
Jeugdtheaterschool	Masquerade	houdt	 zaterdag	10	 september	Open	Dag.	
Van	13.30	-	14.30	uur	is	er	een	open	les	voor	kinderen	van	-	jaar	met	spel,	
beweging	en	muziek.	Van	15.00	-	16.00	uur	is	er	een	open	les	voor	9	-	12	ja-
rigen.	Doorlopend	is	er	informatie	te	verkrijgen	over	het	theater	lesaanbod.	
Theaterklassen,theatermenu,	 opleidingsklassen,	musical,	 productieklassen	
van	6	-	19	jaar.	Zie	ook:	www.jtsmasquerade.nl.	U	bent	van	harte	welkom	
op	Rembrandtlaan	9,	Bilthoven

Woe.
07-09 Gebakken eendenborst 

met sinaasappelsaus
of

Gamba's op Spaanse wijze

11,00
Do.

08-09
Vrij.

09-09
Woe.
14-09 Victoriabaarsilet 

met dille saus
of

Kip piri piri

11,00
Do.

15-09
Vrij.

16-09

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821


