
Koninklijke Onderscheidingen
bij de Brandweer

Burgemeester Sjoerd Potters reikte zaterdag 21 september tijdens de jaarlijkse korpsdag
van de vrijwillige brandweer in het H.F. Wittecentrum in De Bilt de versierselen uit die horen 

bij de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau
aan de heren Van Voorst, Van der Woude en Van Meeuwen. 

Wijnand van Voorst heeft naast zijn 
reguliere werk zich 28 jaar ingezet 
voor de vrijwillige brandweer bij de 
post Groenekan. Op 1 juni 1991 werd 
hij aangesteld als aspirant brand-
wacht, vervolgens doorliep hij vlot 
de opleidingen tot Brandwacht en 
Brandwacht 1ste klasse en behaalde 
hij de bijbehorende diploma’s. Op 1 
september is hij bevorderd tot hoofd-
brandwacht. Van Voorst heeft zich 
in de afgelopen 28 jaar ontwikkeld 
tot een zeer goede en betrouwbare 

brandweerman met kennis van za-
ken; in de afgelopen 28 jaar maakte 
hij ongeveer 370 incidenten en ruim 
850 oefenavonden mee. 
Naast zijn vrijwillige taken voor 
de brandweer zette Van Voorst zich 
ook in op kerkelijk gebied; zo is 
hij belast met de financiën van de 
Hersteld Hervormde Gemeente van 
Groenekan en is verantwoordelijk 
voor het onderhoud van het kerkge-
bouw. Ook is hij betrokken bij de 
Bijzondere Begraafplaats in Groe-

nekan, waar hij samen met andere 
vrijwilligers de begraafplaats on-
derhoudt.

Tienhoven
Tom van der Woude heeft zich naast 
het runnen van zijn eigen bedrijf al 
30 jaar ingezet bij de vrijwillige 
brandweer. In 1990 begon hij daar-
mee in Tienhoven en vervolgens is 
hij overgestapt naar Westbroek. Bij 
de brandweer is de heer Van der 
Woude manschap, chauffeur en be-

velvoerder. Daarnaast zorgt hij voor 
verbinding: zowel in Tienhoven als 
in Westbroek, is hij voorzitter van 
de personeelsvereniging en zorgt 
op die manier voor verbinding bin-
nen de vrijwillige brandweer. Dat 
maakt dat zijn collega’s het heel 
jammer vinden dat hij gaat vertrek-
ken. Van der Woude laat steevast 
een 100% inzet zien. Daarnaast 
heeft hij veel humor, waarmee hij 
het werk voor zijn collega’s luchti-
ger weet te maken. Naast zijn vrij-
willige taken voor de brandweer zet 
hij zich in Westbroek bovendien in 
voor de Wielerronden en voor de 
Oranjevereniging. 

Preventie
Klaas van Meeuwen is de zoon van 
preventieofficier Van Meeuwen in 
de gemeente Zaandam. Hier werd 
hij op 18-jarige leeftijd lid van 
Kring 7 van de Zaanse brandweer. 
Hij volgde diverse brandweerop-
leidingen en heeft in Zaandam ja-
renlang gediend als vrijwilliger. 
Na verhuizing naar De Bilt in 1971 
kreeg hij ook daar een aanstelling 
als vrijwilliger bij de brandweer. 
Daar heeft hij gediend tot oktober 
1998 (pensionering); als laatste ver-
vulde hij (vanaf 1-11-1976) de rang 
van adjunct-hoofdbrandmeester.
Vanaf 1 januari 2002 tot heden 

heeft de heer Van Meeuwen di-
verse vrijwillige functies bekleed 
bij de VOB, de vereniging Oud-
bevelvoerenden Brandweer. Vanaf 
2008 tot heden is hij als secretaris 
en coördinator betrokken bij de 
club ‘Oud Roest’, een sociëteit van 
onderlinge contacten tussen onder-
officieren, officieren en comman-
danten. Van 1975 tot heden was hij 
jurylid en mede wedstrijdlocatieco-
ordinator van de AWBC (Algemeen 
Brandweer Wedstrijd Comité). In-
cidenteel is hij ook betrokken bij 
de jeugdbrandweer. Bij de perso-
neelsvereniging van de brandweer 
De Bilt verricht hij allerlei hand- en 
spandiensten bij diverse evenemen-
ten. Hij werkte als een deskundige 
en toegewijde brandweerofficier, 
die zijn steentje met name heeft bij-
gedragen op het gebied van preven-
tie en als instructeur, waardoor hij 
een grote bijdrage heeft geleverd 
aan de kwaliteit van de brandweer 
in Nederland. [HvdB]

Meer foto’s op www.vierklank.nl

U wilt een nieuwe website of uw website
kan een opfrisbeurt gebruiken? En u weet
niet waar te beginnen? Wij helpen u!
Maak een afspraak en we kijken
samen naar de mogelijkheden.

Website nodig?
Vanaf

€ 350
ex. BTW

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl of mail naar info@parelpromotie.nl
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Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Applaus van burgemeester Sjoerd Potters voor v.l.n.r. Klaas van Meeuwen, Tom van der Woude en Wijnand van 
Voorst. [foto Henk van de Bunt]

Op de vrijwilligersbanenmarkt is 
er ook dit jaar weer een gezellige 
drukte, met ruim 30 aanwezige or-
ganisaties. Zij vertellen graag over 
de vrijwilligersvacatures die er 
zijn. Iedereen die nieuwsgierig is 
naar vrijwilligerswerk is welkom. 
Kijk voor het complete aanbod van 
organisaties op www.mensdebilt-
vwc.nl. De Vrijwilligersbanen-

markt wordt georganiseerd door 
de vrijwilligerscentrale van MENS 
De Bilt. De medewerkers van de 
Vrijwilligerscentrale staan voor 
iedereen klaar om mee te denken 
welk vrijwilligerswerk past bij 
de wensen en de mogelijkheden. 
Voor info: Naomi van der Meijden 
(n.vandermeijden@mensdebilt.nl 
of 0617007462). 

Ontdek vrijwilligerswerk
Zaterdag 12 oktober van 9.30 tot 12.30 uur kan iedereen die vrijwilligerswerk wil gaan doen 
kennis maken met de maatschappelijke organisaties in gemeente De Bilt in Het Lichtruim, 

Planetenplein 2 te Bilthoven.

Zie pagina 9 t/m 12

Tel: 06 52 46 82 10
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nladvertentie
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading
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Krant op internet www.vierklank.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

29/09 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies 
en Mevr. Ds. M.T. Cevaal-Erbrink

Intrede- en verbindingsdienst 
Mevr. Ds. M.T. Cevaal-Erbrink

Pr. Gem. Zuiderkapel
29/09 • 09.30u - Ds. J. Muller

29/09 • 18.30u - Proponent E. Meijer
Vrijz. gel. gem. Woudkapel

29/09 • 10.30u -  
OntMoeten - zang met José Scholten

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

29/09 • 10.00u - spreker Jaap de Vreugd
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe

29/09 • 10.30u - Communieviering 
pastor A. van den Boogaard
Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)
29/09 • 10.15u - Ds. J. J. Poutsma
29/09 • 16.30u - Ds. A. Veerman 

(beeldverbinding) 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
29/09 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Voorbereiding Viering Heilig Avondmaal 
29/09 • 19.00u - Ds. C. Bax
Protestante Wijkgemeente 

Oosterlichtkerk 
29/09 • 10.00u - Ds. P. Warners

R.K. St. Michaelkerk
29/09 • 10.00 uur - Communieviering 

J. van Gaans en J. Bosboom
Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
25/09 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

29/09 • 10.00u -  
Spreker Adri van der Mast

02/10 • 10.00u - Gebedsbijeenkomst 
Groenekan

Herv. huisgemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

29/09 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel
Herst. Herv. Kerk Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
29/09 • 10.00u - Ds. J.C. den Toom
29/09 • 18.30u - Ds. N. v.d. Want, 

Voorbereiding Viering Heilig Avondmaal
Onderwegkerk Blauwkapel

29/09 • 10.30u - Ds. Y. Viersen
29/09 • 15.00u - gratis toegankelijk 
concert van Joël Lipton en Richard 

Marsden op resp. ‘quintar’ en gitaar met 
ragtime, klassieke en Keltische muziek. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

29/09 • 11.00u - Geen Dienst. 
Om 09.30u Oecumenische Viering 

in Ontmoetingskerk
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
29/09 • 10.00u - Ds. J.H. Kruijmer
29/09 • 18.30u - Ds. M. van Kooten 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

29/09 • 10.00u - Ds. R.W. Mulder, 
Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal

29/09 • 18.30u - Ds. R.W. Mulder, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

PKN - Ontmoetingskerk
29/09 • 09.30u - Oecumenische 

SamenViering met Kapel Hollandsche 
Rading en St. Maartenskerk Maartensdijk 
29/09 • 17.00u - Spreker Kees Grobecker 

met begeleiding van zijn Praiseband.
St. Maartenskerk

29/09 • 10.30u - Geen Dienst.
Om 09.30u Oecumenische Viering in 

Ontmoetingskerk
Westbroek

Ned. Ger. Kerk
29/09 • 10.00u - Ds. G. van Dijke 

29/09 • 18.30u - Ds. H. Bijl
PKN - Herv. Kerk

29/09 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan, 
Kerkproeverij

29/09 • 18.30u - Ds. P. van de Voorde 

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 29 september wordt 
door de muziekvereniging Kunst 
& Genoegen weer oud papier in-
gezameld. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier voor 
8.00 uur aan de weg te zetten. 
Heel prettig voor de papieropha-
lers is als u  de handgreep van de 
kliko naar de straat wilt zetten.

Westbroek
Zaterdag 28 september wordt 
oud papier opgehaald. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om het oude pa-
pier vóór 7.30 uur aan de weg op 
of de daarvoor bestemde plaatsen 
te zetten. Inwoners van de nieuw-
bouw worden verzocht ook de 
container op de vertrouwde plek 
neer te zetten.

WhatsApp voor senioren

WhatsApp wordt door jong en oud 
veelvuldig gebruikt om berich-
ten te versturen naar vrienden en 
familie. SeniorWeb Idea laat u 
zien hoe WhatsApp voor u nuttig 
kan zijn. In de laatste week van 
september staan de Digitale Cafés 
van Bibliotheek Idea in het teken 
van WhatsApp. Dinsdag 24/9, van 
10.00 tot 12.00 uur, in Bibliotheek 
Idea Bilthoven, vrijdag 27/9 van 
14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek 
Idea Maartensdijk. Zie ook op 
ideacultuur.nl/seniorweb. 

Inloopmiddag in De Furs

Donderdag 26 september organi-
seert de Stichting Welzijn Bewo-
ners Lage Vuursche een Inloop-
middag in dorpshuis ‘De Furs’ 
te Lage Vuursche. Er is op deze 
middag een optreden van het 
Shantykoor ‘Man Over Boord’ 
uit Driebergen; dat een grote ver-
scheidenheid aan zeemansliedjes 
uit vroeger tijden brengt. Aanvang 
14.00 uur. 

Woudkapel filmhuis

Op donderdag 26 september is er 
om 19.30 uur in het Filmhuis van 
De Woudkapel de film ‘Maria by 
Callas’ te zien. Maria Callas, een 
van de grootste sterren van haar 
tijd, was publiek bezit. Wat ze 
ook deed, op het podium of daar-
buiten, het werd driftig besproken 
door haar fans, de critici en de 
roddelpers. Kaarten zijn aan de 
kassa van De Woudkapel of via 
www.woudkapel.nl/programma 
verkrijgbaar.

Collectanten gezocht

Het Leger des Heils is op zoek 
naar collectanten in De Bilt voor 
de jaarlijkse collecteweek van 25 
tot en met 30 november. Voor 
buurtgerichte activiteiten ont-
vangt het Leger des Heils geen 

subsidie en is het afhankelijk van 
donaties. Meld je aan via www.
legerdesheils.nl/collecte

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 27 september wordt 
er geklaverjast in de kantine van 
SVM aan de Dierenriem in Maar-
tensdijk. De aanvang is om 20.00 
uur en meedoen kost 3,50 euro. 
Er is ook een loterij. Voor aan-
melden: tel. 0346 212366 of 06 
51832063.

Themawandeling 
‘Bomen in de herfst’

Op zondag 29 september is er 
bij Beerschoten een themawan-
deling ‘Bomen in de herfst’. 
Deze wandeling wordt namens 
Het Utrechts Landschap georga-
niseerd door Christien Hidding. 
Vooraf aanmelden is nodig en 
kan op de website van Utrechts 
Landschap bij ‘activiteiten’. De 
wandeling  begint om 14.00 uur 
en duurt anderhalf tot twee uur. 
Deelname is gratis. Start vanuit 
Paviljoen Beerschoten, gelegen 
aan de Holle Bilt 6 te De Bilt.

Kerkproeverij in Westbroek

Wil je eens proeven wat het is om 
een dienst of viering bij te wonen 
in de kerk? Dan is Kerkproeverij 
een mooie kans. Op zondag 29 
september staat de deur van de 
hervormde gemeente van West-
broek (Kerkgebouw Kerkdijk 12) 
open en is iedereen welkom om 
de ochtenddienst om 10.00 uur bij 
te wonen.

Markt 
Samen Leuke Dingen Doen 

Zaterdag 28 september van 14.00 
tot 16.00 uur is er weer Markt 
Samen Leuke Dingen Doen, dit-
maal in Café-Restaurant Buiten 
aan de Hessenweg in De Bilt. 
Rond elke statafel vindt u men-
sen met dezelfde interesse, u kan 
een praatje maken en eventueel 
gelijk een afspraak maken. Er zijn 
diverse categorieën zoals Culi-
nair, Bewegen, Spel spelen, Cul-
tureel en Creatief. Zelf een activi-
teit aanbrengen is zeker welkom. 
Info: tel. 030 7440595 of service-
centrumdebilt@mensdebilt.nl

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Pop-up psycholoog
 
Zondag 29 sept. staat De provo-
catieve Pop-up Psycholoog in het 
bos van Bilthoven. Deze dag is 
iedereen welkom die kennis wil 
maken met de provocatieve psy-
chologie, of simpel weg toe is aan 
een psychologische Apk-keuring. 
Er is een korte intake van 5 minu-
ten en de sessie duurt 15 minuten. 
Meer info vindt u op https://www.
vendl.nl/pop-up-psycholoog

Soefidienst ‘Stil de tijd’

Zondag 29 september wordt in 
Huize het Oosten van 11.00 tot 
12.00 uur een soefidienst gehou-
den. Het soefisme eert de mys-

tieke kern van alle religies als 
inspiratiebron en zoekt naar het 
ervaren van de bezieling in ons-
zelf en in anderen. In deze dienst 
wisselen spreken, stilte en muziek 
elkaar af. De bijeenkomst is vrij 
toegankelijk. Vrijwillige bijdrage 
bij de uitgang.     Vervolg op pag 6

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Psalm 119, vers 105

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden 
mochten hebben, delen wij u mee dat is overleden, mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa

Teunis Johannes van Woudenberg
Gehuwd met Willemijntje van der Vliet

Weduwnaar van Maartje Huisman

* 30 maart 1930 †17 september 2019

Wil van Woudenberg - van der Vliet
 
Cees en Chantal Dirk en Jeannette
Lianne, Melissa, Joey Danny, Arnold, Eveline

Annelies Aalbert en Bianca
 Sem, Noa

Margreet†  André en Thea Martin en Iris
Ricardo, Kiona en Gijs Lara, Marit

Kortenhoefsedijk 85A
1241 LS Kortenhoef

De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 23 september op 
begraafplaats Brandenburg te Bilthoven.

28 -09 -2009 28 -09 -2019

Lieve Ellen

Al 10 jaar
Uit elkaar
Ik mis je.. 

Nog steeds..

Wil van de Pol
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Voor afscheid nemen krijg je maar één kans

We zitten aan het bed waarin hij 
die ochtend toch nog onverwacht 
is overleden en we bespreken 
de wensen van Corrie en Jaap. 
Hun kinderen zijn inmiddels 
onderweg en Corrie geeft aan dat 
ze graag wacht met beslissingen 
nemen totdat ze er zijn. “Wil je 
koffie?”, vraagt ze. Ik volg haar 
naar de keuken en ze vertelt 
over Jaap. “Hij is geboren in 
Rotterdam, net na de Bevrijding. 
In de jaren zestig ging hij werken 
als stuurman op de grote vaart.” 
Corrie wijst trots naar een foto 
in een lijst, waarop Jaap met 
uniform en pet te zien is. “De 
zee heeft hem altijd getrokken 
en toen we trouwden realiseerde 
ik me dat ik een groot deel van 
mijn leven alleen zou zijn. Hij 
maakte reizen van drie maanden 
en was daarna zes weken thuis. 
En die weken waren niet altijd 
even gemakkelijk”. Corrie vertelt 
tijdens een kopje koffie over hun 
huwelijk en over de kinderen, 
die inmiddels zijn gearriveerd. Ik 
trek me terug om het gezin even 
samen te laten zijn.

Als uitvaartverzorger besteed 
ik veel tijd aan het contact 

“Jaap heeft tijdens zijn leven veel gereisd en veel gezien. Vanaf het moment dat hij wist dat hij zou gaan 
sterven wilde hij van iedereen die hem lief was bij leven afscheid nemen.” Corrie kijkt me aan met haar 
grijsblauwe ogen. Een paar maanden geleden kregen zij en haar Jaap slecht nieuws over zijn gezondheid 
en nu is Jaap dan overleden. “Het was zo’n actieve man, ik kan niet geloven dat hij er niet meer is”.

met nabestaanden en aan het 
voorbereiden van de uitvaart. Als 
ik op bezoek kom, direct na een 
overlijden, wordt er veel verteld. 
Over het overlijden, over een 
ziekbed of, zoals bij Corrie, over 
het leven van haar en Jaap. 
‘We willen het leven vieren’, hoor 
ik regelmatig als we de dag van 
de uitvaart bespreken. Een mooi 
uitgangspunt. Een tijdje terug 
spraak ik journalist Jeroen van 
Tellingen over zijn boek ‘Dood 
Doet leven’. Daarin beschrijft 
hij hoe hij zelf te horen kreeg 
dat hij ernstig ziek was en hij 
besloot daarna, meer dan hij ooit 
gedaan had, het leven te vieren. 
‘Sindsdien is de kwaliteit van 
mijn leven verbeterd. Stom dat ik 
er eerst ziek voor moest worden 
om me dat te realiseren’, zei hij 
me.

In overleg en samen met Corrie 
en haar gezin wordt Jaap thuis 
opgebaard. Dagelijks komen 
familieleden en kennissen langs 
om afscheid te nemen. Er liggen 
fotoboeken en er wordt over Jaap 
gesproken. Het gezin bereidt een 
mooi afscheid voor in de aula van 
het crematorium, met verhalen 

over hun relatie met Jaap, met 
zeemansliederen en na afloop 
broodjes met haring. Jaap was er 
gek op.

De dag van de uitvaart vertelt 
het verhaal van het leven van de 
overledene en van nabestaanden. 
De kinderen van Jaap brengen 
een ‘ode’ aan hun overleden 
vader, in alle opzichten een 
erkenning aan wie hij was. Op 
die wijze afscheid nemen is 
belangrijk, en weet dat je het 
vooral op ‘je eigen manier mag 
doen’, want voor afscheid nemen 
krijg je maar één kans. 

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

Johan Slootweg 25 jaar raadslid
door Henk van de Bunt

Vrijdagavond vond in een bijgebouw van boerderij Fortzicht aan de Voordorpsdijk in 
Groenekan een bijeenkomst plaats ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum als SGP-raadslid 
van Johan Slootweg. Om dit feit een speciaal cachet te geven werd er door de SGP een speciale 

avond belegd met als onderwerp ‘Energieneutraal De Bilt: voor de wind of luchtkasteel?’ 

Het is een onderwerp, dat Johan 
Slootweg dicht aan het hart ligt. 
Ten behoeve van dit onderwerp wa-
ren er twee sprekers uitgenodigd; 
Anne Brommersma, wethouder 
milieu van de gemeente De Bilt en 
Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid 

van de SGP. Aan het eind van de 
avond kon de jubilaris worden ge-
feliciteerd.

Isoleren
Anne Brommersma stelde, dat het 
klimaatakkoord voor de gemeente 

De Bilt onder meer inhoudt, dat in 
2030 er sprake moet zijn van een 
49% CO2 reductie. Dat is een niet 
geringe opgave. Het grootste pro-
bleem in de gemeente De Bilt ligt 
volgens haar bij de woningen. Als 
alle woningen in de gemeente wor-

den geïsoleerd tot niveau A kan het 
energieverbruik met 50% worden 
teruggebracht. Nu zijn er nog veel 
woningen met een energielabel G. 
Dus isoleren heeft de hoogste prio-
riteit. Isolatie geeft een lagere ener-
gierekening en brengt bovendien 
veel extra wooncomfort met zich. 
Daarnaast pleit zij ervoor om de 
komende tijd energie in De Bilt te 
gaan opwekken. Dit wordt gezocht 
in zon en wind. Dus zonnepane-
len en windmolens. Er zijn in de 
gemeente De Bilt te weinig daken 
(huizen) om voldoende stroom te 
kunnen opwekken. Daarom wordt 
er geopteerd om enige zonneparken 
in het landelijk gebied te realiseren. 
Voorts wil zij ruim windmolens 
gaan plaatsen. 

Optimistisch
Wethouder Anne Brommersma is 
optimistisch over de toekomst. Ze 
verwacht veel van de innovaties 
op dit gebied, zoals dit nu al bij 
het nieuwe zwembad het geval is, 
waar warmte uit het riool wordt 
onttrokken. Ook initiatieven om sa-
men met het waterschap en BENG! 
1000 woningen te verwarmen uit 
de overstort van gezuiverd water 
uit de rioolzuivering zijn veel be-
lovend. Daarnaast zijn er initiatie-
ven voor energieopwekking vanuit 
fietspaden en autosnelwegen door 
de warmte, die door de wrijving 
van de band met het asfalt vrijkomt 
te benutten. Allemaal innovaties 
voor na 2030 als de zonneparken en 
windmolens zullen zijn afgeschre-
ven. Ze zegt dat haar visie niet op 
alle punten door Johan Slootweg 
wordt gedeeld; vooral wat betreft 
het grootschalig toepassen van zon-
neparken en windmolens. Maar ze 
verwacht dat ze in de gemeenteraad 
elkaar goed zullen kunnen vinden, 
‘omdat we beiden ervan zijn door-
drongen dat we ons moeten inzet-
ten voor het milieu. Er is geen an-
dere weg’.

Visie Kamerfractie
Ook Roelof Bisschop onderschrijft 
de noodzaak dat er het nodige 
wordt gedaan om het milieu te be-
schermen. Maar hij plaatst wel 
kanttekeningen bij het verhaal van 
wethouder Anne Brommersma: 
‘Waarom zo’n enorme haast, wan-
neer nog zoveel moet worden uit-
gezocht en ook nog zoveel voor de 

toekomst onzeker is? Is er bijvoor-
beeld wel goed nagedacht over al 
die zonneparken en windmolens? 
Als die over 15 jaar weer moeten 
worden afgebroken, wat gaan we 
daarna dan doen met al dat afval? 
Zijn dit wel duurzame oplossin-
gen’? Hij is dan ook gekant tegen 
de eenzijdige nadruk op wind- en 
zonnemaatregelen: ‘Het tast het 
landschap te sterk aan, voor iets 
wat maar 15 jaar bestaat’. Hij is dus 
gekant tegen maatregelen, die nu in 
alle haast snel even genomen wor-
den. Hij wil dan ook wat breder kij-
ken dan alleen maatregelen op het 
gebied van wind- en zonne-energie. 
Hij denkt daarbij onder andere aan 
kernfusie en thoriumreactoren: ‘La-
ten we toch eerst eens alles goed af-
wegen alvorens allerlei drastische 
maatrelen te nemen. We tasten het 
landelijk gebied aan en voordat we 
het weten krijgen we het nooit meer 
zo mooi terug’. 

Burgemeester
Na afloop van beide inleidingen en 
de daarna volgende discussies over 
een aantal stellingen noemde bur-
gemeester Sjoerd Potters jubilaris 
Johan Slootweg een integer hard-
werkend raadslid, die in feite fun-
geert als het geweten van de raad. 
Een beeld dat ook oprees uit de 
diverse bijdragen van collega’s en 
oud-collega’s, die via power-point 
werden vertoond. Burgemees-
ter Potters: ’Het is niet voor niets 
dat ik Johan heb gevraagd om als 
plaatsvervangend voorzitter van de 
gemeenteraad te fungeren. Ik hoop 
dan ook dat hij, evenals ik, zich nog 
voor lange tijd met het bestuur van 
de gemeente De Bilt verbonden 
weet’. De burgemeester overhan-
digde de jubilaris een pen met in-
scriptie.

Dankwoord
Aan het eind van de avond bedank-
te Johan Slootweg iedereen voor de 
grote opkomst en voor alle loftui-
tingen die aan hem werden gericht: 
‘Ik ben er niet goed in om hiermee 
om te gaan’. Vooral richtte hij zich 
tot zijn vrouw Jeannet en zijn kin-
deren, die hem in staat hebben ge-
steld om dit werk te kunnen en te 
mogen doen: ‘Maar bovenal is het 
vooral de kracht van Boven, die mij 
is gegeven om dit mooie werk te 
kunnen en te mogen doen’. 

Jubilaris Slootweg tijdens zijn dankwoord.

Burgemeester Sjoerd Potters noemt jubilaris Johan Slootweg ‘het geweten 
van de gemeenteraad’.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 26 september
t/m woensdag 2 oktober

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Kip-walnoot salade
Bieslook paté 

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Rosbief 
Kipfilet 
Gebraden gehakt 

    VOORDEEL HELE WEEK

Speciaal voor het weekend

Aangepaste openingstijden!

Kiprollade

SAMEN
VOOR 10.-

Hamburgers

4 gepaneerde 
schnitzels + 500 gram 
rundergehaktExtra donderdag voordeel:

1
KILO 11.-

DIKKE RIBLAP OF 
HACHEEVLEES

ERWTENSOEP EN 
ROOKWORST

1
KILO 12.50

5
VOOR 5.-

STOMPETOREN 
BELEGEN

BOEREN ZACHT 
BELEGEN

500
GRAM 6.50

500
GRAM 6.50

HUISMIX 
250

GRAM 4.98SAMEN
VOOR 6.-

3 biefstukjes, 6 tartaar of
4 gepaneerde schnitzels 6.-

VLEESWAREN TRIO

BIJ AANKOOP VAN 4 
BIEFSTUKJES 
Gratis saus naar keuze

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 sept.

Gezond 
en lekker 
snacken….

KRUPI CHIPS
Voor 50% bestaand uit 
oesterzwammen geteeld 
op koffiedik.

- VEGAN
- GLUTENVRIJ

Nu 2 zakken
voor € 4,98

Peren - Caramel 
Taart
Nu € 15,95
***NIEUW*** 
Uit eigen bakkerij
glutenvrije
chocoladekoekjes
Nu € 3,99

€ 6,95
per portie

Vers gesneden Hollandse
Boerenkool      

€ 0,99
zak 250 gram

Nieuwe oogst Hollandse
Goudreinetten appels

€ 1,49
Heel kilo

Desem
Land brood  
Nu € 2,49
Onze bekende 
Rozijnen bollen
Zak 5 stuks nu € 1,99

Er is weer …… 
Boeuff bourguignon 
met rode kool en puree

€ 1,75
100 gram

Pasta met truffel en
Paddenstoelen

€ 2,49
100 gram

Kalfssucade 
Div groente en paddenstoelen 
met Port saus 

€ 12,50
per portie

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Nieuwe Oogst 
Hollandse
Elstar Handappels
Heel kilo € 1,25

Mooie Hollandse
Prei
Heel kilo € 0,99

Mooie grote
Bosuitjes
Per bos € 0,79
Vers gesneden 
Meloenmix 

Grote bak € 2,99

30
09

01
10

02
10

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissier Van onze bakker

Spaghetti Scampi portie € 6,95
Spaghetti Carbonara portie € 5,95
Spaghetti Bolognese portie € 5,95

met knolselderijpuree
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advertentie

Waal Westellaan meneel
Oplettende voorbijgangers zagen de afgelopen twee weken tot hun verbazing dat het 

vertrouwde naambord Westerlaan in de Bilt er plotseling wel héél anders uitzag. Er stond een 
Chinese tekst. Dat was geen reclame van één van de twee Chinese restaurants die het dorp rijk 

is. Er stond nog steeds ‘Westerlaan’ maar dan in het Chinees. 

De verandering van het straatbord 
was een onderdeel van het twee-
jaarlijkse straatfeest van de bewo-
ners dat afgelopen zaterdag plaats 
vond. Dat heeft altijd een thema. En 
dit jaar was dat ‘East meets Wester-
laan’. Het feest werd traditioneel 
geopend met een entree van alle be-
woners. Die ging deze keer onder 
een Chinese poort door. Inmiddels 
is het bordje weer verwijderd en 
staat er weer gewoon Westerlaan. 

Varken
De straat was voor het feest ‘Oos-
ters’ versierd en veel van de bewo-
ners kwamen verkleed in kimono, 
met een Vietnamese hoed op of 

anderszins getooid in Chinese kle-
derdracht. Omdat het in China het 

jaar van het varken is, waren talloze 
ornamenten getooid met een vrolij-
ke afbeelding van dit dier. Voor de 
kleine kinderen waren de spelletjes 
in oosterse stijl. Zo konden ze on-
der meer fortune cookie happen en 
bami-schijven sjoelen. 

Wel kon het bekende Chinese spel 
‘draakje prik’ geen doorgang vin-
den vanwege het brandgevaar. De 
gezamenlijke maaltijd kende uiter-
aard veel oosterse tinten. Met, hoe 
kan het anders, een varkentje aan 
het spit, veel saté, ook vegetarisch 
en grote hoeveelheden kroepoek in 
plaats van chips.

(Bert Roozendaal)

Toepasselijke kleding bij de entree van het feest.

Tijdelijke straatnaamwijziging.

Mens zegt het met beelden
Beelden zeggen meer dan woorden was de gedachtegang van Evelien Ribbens,  

directeur Mens De Bilt, toen ze in gang zette dat er filmpjes over het werk 
van Mens De Bilt gemaakt gingen worden.

Op het Lustrum van Mens De Bilt, 
in november 2018 zei ze: ‘Als ik bij 
een verpleeghuis zou werken zou 
ik niemand hoeven uit te leggen 
wat we nu eigenlijk doen. Bij een 
welzijnsorganisatie moet je dat wel. 
Juist omdat het zulk divers werk is 
en soms wat onzichtbaar’. 

Op dat Lustrum werden de eerste 
drie filmpjes al vertoond en ze waren 
meteen een groot succes. Mensen in 
de zaal, ook de mensen die best goed 
wisten wat Mens De Bilt zoal doet 
kregen toch een mooi inkijkje in het 
werk van de organisatie.

Erik Jan en Richard, vrijwilligers 
bij RTV De Bilt wilden de klus 
graag uitvoeren. In goed overleg 
zijn de beide mannen aan de slag 
gegaan. Ze liepen mee met allerlei 
activiteiten en bedachten wat mooi 
en beeldend was om te filmen. Ze 
kregen met heel veel medewerkers 
van Mens De Bilt te maken en ook 
inwoners van De Bilt waren bereid 

mee te werken aan de filmpjes. Na 
veel opnames en geknip en geplak 
in die opnames zijn de filmpjes 
af. Negen films van een minuut 
of twee, drie die de komende we-
ken via site van De Vierklank zijn 
te bekijken, maar ook op RTV De 

Bilt vertoond worden. Deze week 
Sociaal werkers die met de kof-
fiekar de straat opgaan om in con-
tact te komen met de inwoners van  
Gemeente De Bilt.
MENS op de koffie: 
https://youtu.be/16LR9aorMqk

Mens brengt Sociaal werkers in de buurt in beeld.

Nu de R in de maand is gekomen
is het voorjaar nog iets van je dromen
want het duurt nog tot mei
dan is de R weer voorbij
en komt er weer blad aan de bomen

Guus Geebel Limerick

Kledingbeurs bij
Repair Café Westbroek

Tijdens het Repair Café op 5 oktober 11.00 tot 14.00 uur 
in het Dorpshuis van Westbroek is er extra aandacht voor 

kleding ruilen, aanpassen en repareren.

Hiervoor kunt u zelf kleding inbrengen, ruilen, passen en eventueel la-
ten vermaken. De kleding moet schoon en nog in goede staat zijn. Ook 
schoenen zijn welkom. Tijdens 
het Repair Café kunt u ook eigen 
kleding ter reparatie aanbieden.

Verder staan er weer handige vrij-
willigers klaar, die gratis kunnen 
helpen bij de reparatie van (tuin-)
gereedschap, (houten) meubels, 
speelgoed, (kleine) elektrische 
apparaten, computers, kleding, 
fietsen etc. Gereedschap is aan-
wezig. Men wordt gevraagd om 
nieuw materiaal zoals snoertjes, 
lampen, ritsen etc. zelf te kopen 
en/of mee te nemen. 

Ook wanneer u niets te repareren 
of te ruilen heeft bent u men van 
harte welkom.

Lezing Alles voor Vincent
Dit najaar verschijnt het boek ‘Alles voor Vincent’,

over de schoonzus van Vincent van Gogh,
van Hans Luijten. Op dinsdag 1 oktober geeft

deze auteur een lezing bij de Bilthovense Boekhandel.

Op basis van rijk bronnenmateriaal, waaronder niet eerder gepubliceer-
de dagboeken, documenten en brieven, schetst Hans Luijten het veelzij-
dige leven van deze geëngageerde vrouw die zich in de decennia rond 
1900 daadkrachtig manifesteerde in een door mannen gedomineerde 
wereld. Alles voor Vincent is een liefdevol geschreven biografie, die 
ook nieuw licht werpt op de waarderingsgeschiedenis van Van Gogh. 
In zijn voordracht zal hij dieper ingaan op de totstandkoming van deze 
biografie. Aanvang 20.00 uur. Graag van tevoren aanmelden via info@
bilthovenseboekhandel.nl of tel. 030 2281014.

Afscheid van de 
Oosterlichtkerk

Met een indrukwekkende kerkdienst nam de Oosterlicht (De Bilt) afge-
lopen zondag afscheid van zijn voorganger. Na acht jaar aan de Protes-
tantse Gemeente De Bilt (Oosterlichtkerk) verbonden te zijn geweest, 
heeft de predikante een beroep aangenomen naar het Gelderse Zelhem. 
In de laatste dienst ging zij voor met collega ds. Evert van Leersum.

(Rob Jastrzebski)

Tijdens een indrukwekkende kerkdienst wordt afscheid genomen van 
mevr. ds. Wilfrieda Stam. (foto Nico van den Ham)
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

naar 
‘t Vaarderhoogt ...NU

Waarom?? Hierom!!:

En óók hierom!!:

Het áller-áller-állerbeste moment voor aanplant in uw 
tuin is nu. De grond is warm en zacht en het komende 
jaargetijde brengt voldoende vocht in de grond. Alles 
slaat makkelijk en snel aan.

‘t Vaarderhoogt sponsort 
uw tuinsucces met een 
KASSAKORTING VAN
op álle buitenplanten, de héle maand september

25%
Dorresteinweg 72b Soest, 

035 - 6012883
www.vaarderhoogt.nl

Uniek assortiment, 

onvoorstelbaar veel keuze

Ook zondag open

12.00 - 17.00 uur
LET OP: NOG SLECHTS ENKELE DAGEN GELDIG!!!

Maandag 30 september LAATSTE DAG!!!

Fashion for every age

Rhodamine rood

NIEUWE TRENDS • 10% KORTING • HAPJE EN DRANKJE 
• BIBA SIERADEN • MODE-PRESENTATIE

Trend Event

IN SAMENWERKING MET: 
DROGISTERIJ & PARFUMERIE VAN ROSSUM

DONDERDAGAVOND 3 OKTOBER
INLOOP 19.00 TOT 22.00 UUR

19.30 & 20.30 UUR MODEPRESENTATIES

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

In de benen naar DA 
voor de gratis

body en bloeddruktest
(in samenwerking met Nathalie Schaafsma)

Je maakt kans op een weekend in een Buitenleven 
vakantiewoning of kaarten voor wild sporten op de Veluwe. www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Cor van Vliet Hoveniersbedrijf
Vakmanschap en een goede prijs/
kwaliteit verhouding zijn de ken-
merken van hoveniersbedrijf Cor 
van Vliet. We werken met een 
vaste....  [lees meer]

High tea bij WVT

Zondag 29 september wordt er 
een High Tea geserveerd bij WVT, 
Talinglaan 10 te Bilthoven. U bent 
welkom tussen 14.30 - 16.30 uur. 
Opgeven kan t/m 26 september bij de 

receptie of via 030 2284973 en info@
vvsowvt.nl.

Ontdek Fort Ruigenhoek 

Met de gids van Staatsbosbeheer 
kan je op 29 september het Fort de 
Ruigenhoekse Dijk ontdekken. De 

gids vertelt je alles over het fort 
en hoe de soldaten hier vroe-
ger leefden. Maar ook over de 
bomen en planten rond het fort, 
en hoe die een rol speelden bij 
de verdediging ervan. Aanvang 
13.30, duur ca. 1,5 uur, kosten 
€ 5,00, kinderen € 2,50 con-
tant. Aanmelden bij het hek van 
het fort.. Deze excursie is ook 
met een groep te boeken. Neem 
hiervoor contact op met utrecht-
west@staatsbosbeheer.nl.

Kerstmarkt in Westbroek

Op 14 december 2019 wordt van 
17.00 tot 20.30 uur een Kerst-
markt georganiseerd rondom 
het Dorpshuis Westbroek en de 
Molen De Kraai. Wie een kraam 

wil huren voor deze markt kan 
contact opnemen met gemiso-
daar@hotmail.com voor verdere 
informatie of aanmelding.

Vergadering  
Beheerscommissie

Op maandag 30 september vindt 
om 20.00 uur in het dorpshuis 
de Openbare vergadering van de 
beheercommissie Dorpshuis De 
Groene Daan plaats. Informatie 
E.G. Verschuur-Bunte, tel. 0346 
211435.

 Spaanse Gezelligheid

Vanaf dinsdag 1 oktober orga-
niseren Mens De Bilt in het 
servicecentrum Maartensdijk 

een aantal weken achter elkaar 
iedere dinsdag Een Momentje 
Spaanse Gezelligheid voor seni-
oren. Vanaf dinsdag 1 oktober 
t/m 12 november van 11.00 tot 
12.00 uur. Aanmelden kan bij 
Juf Fiorella via tel. 06 14419168 
of fiorella@niemancruz.com. 
Info. Servicecentrum Maartens-
dijk Maertensplein 96 tel: 0346 
214161.

Ledenavond Groei en Bloei

Op dinsdag 1 oktober om 20.00 
uur verzorgt Groei en Bloei in 
De Koperwiek, Koperwieklaan 
3 te Bilthoven de derde leden-
avond over Engelse Tuinen 
(door Piet Boersma). De entree 
voor leden is gratis.

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711
www.hairdesque.nl   Hairdesque

Haarstylist 3/ topstylist gezocht!
Ben jij toe aan een switch? Heb jij hart voor dit mooie vak?

En zou je 2-3 dagen willen werken?

Dan zoeken wij jou!
In onze leuke salon in Maartensdijk, werken we met enthousiaste 
topstylisten en jonge mensen in opleidingen. 
Door meerdere specialisaties in ons team zoals Curlsys, Cut & 
Color, wordt onze salon druk bezocht.

We hebben een gezellig team met 5 medewerkers. Waardering, 
elkaar respecteren en een fijne samenwerking is voor ons belangrijk.

Bijblijven en werken aan verbetering is vanzelfsprekend.
Hart voor onze klanten en elkaar is een pré.

Past dit bij jou en spreekt je dit aan? Stuur dan je motivatie met 
recente foto en CV naar: cy.spaan@live.nl

WALDKORNPUNTJES

BOSVRUCHTENSLOF

NU € 8,95

3 
+ 
1 

GRATIS

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Thema ‘Bewegen’ ingevuld met dansen
door Guus Geebel

Jaarlijks is het op 21 september Wereld Alzheimer Dag. Er wordt die dag wereldwijd 
aandacht gevraagd voor de ziekte dementie en de gevolgen daarvan voor de persoon
die het betreft en de mensen eromheen. Dit jaar is het thema van de dag ‘Bewegen’.

In De Bilt werd op vrijdag 20 september aandacht aan het thema geschonken met een 
dansfestijn in Hotel van der Valk Biltsche Hoek, verzorgd door Het Danspaleis.

Ruim 120 ouderen, mensen met 
dementie, hun mantelzorgers, vrij-
willigers en andere betrokkenen 
woonden de gezellige middag met 
muziek, dans, verwennerij en nos-
talgie bij. Alvorens burgemeester 
Sjoerd Potters het woord te geven 
om de dansmiddag te openen ver-
telde Suna Duif van Het Danspaleis 
de aanwezigen dat zij veel muziek 
van vroeger konden verwachten. 
Tijdens het spelen van een num-
mer van Glenn Miller stelde zij 
de dansers en danseressen van Het 
Danspaleis voor. Die maakten ge-
durende de middag met veel aan-
wezigen een dansje. 

Zorg
Burgemeester Sjoerd Potters zegt 
in zijn toespraak dat we al vijfen-
twintig jaar stilstaan bij de Wereld 
Alzheimer Dag. Hij noemt het heel 
goed dat dit jaar voor het thema 
‘Bewegen’ is gekozen. ‘Bewegen is 
gezond en zorgt ervoor dat je een 
beetje vrolijk door het leven kunt 
gaan. Wij doen daar als gemeente 
veel aan, want het is belangrijk dat 
mensen de juiste zorg krijgen. Maar 
het gaat niet alleen over mensen 
met dementie zelf.’ 

Hij noemt nadrukkelijk de partners, 
familieleden en vrienden en zegt 

zelf familieleden te hebben die met 
dementie te maken hebben. ‘We 
willen graag dat iemand mee kan 
blijven doen en dat doen we door 
met zijn allen een hele leuke mid-
dag te organiseren met heel veel 
vrijwilligers zonder wie dit niet 
mogelijk zou zijn.’ Hij vraagt en 
krijgt hiervoor een applaus. Met het 
doorknippen van een lint onder de 
tonen van de Moonlight Serenade 
door Glenn Miller Orchestra wordt 
de dansmiddag geopend. De burge-
meester is zelf niet te verleiden tot 
een openingsdans.

Netwerk Dementie De Bilt
Het Netwerk Dementie De Bilt be-
staat uit vijftien samenwerkende 
organisaties die tot doel hebben 
mensen met dementie en hun man-
telzorgers te ondersteunen met be-
geleiding en zorg op maat. 

De dansactiviteit wordt door dit  
netwerk georganiseerd. Alzheimer 
Nederland, de gemeente De Bilt, 
Hotel van der Valk Biltsche Hoek, 
Mens De Bilt, De Bilthuysen, King 
Arthurgroep, Casemanagement 
Dementie, Accoladezorg, Huisart-
sen De Bilt, Home Instead, Senior 
Support, Vitras/Santé Partner, Beth 
Shamar, Huize Het Oosten en On-
vergetelijk Leven dragen belange-
loos bij om de activiteit mogelijk te 
maken.

De dansvloer is steeds goed gevuld.   

Met het doorknippen van een lint door burgemeester Sjoerd Potters wordt 
de dansmiddag geopend.

Wie kennis vermeerdert, 
vermeerdert smart

Deze woorden van de geheimzinnige Prediker, die volgens velen de mooiste teksten uit de Bijbel 
schreef, worden sinds de jaren ’60 vaak uitgelegd, alsof de Kerk de gelovigen dom wil houden, 

maar het tegendeel is het geval: de religie wil de mensheid een diepere kennis leren en juist 
behoeden voor de fatale eindkennis, die tot haar ondergang zal leiden. 

Natuurlijk is het heerlijk dat aspiri-
ne is uitgevonden, of de keizersne-
de, maar de keerzijden zijn atoom-
bom, kunstmatige intelligentie 
zelfs de mogelijkheid om hersenen 
te kweken, keerzijden die volgens 
sommigen het einde van het mens-
dom zullen betekenen. Dit was het 
centrale thema, dat de getalenteerde 
theatermaker Timon Blok het pu-
bliek voorlegde in zijn magistrale 
voorstelling Mariecken uit Nijme-
gen, die de afgelopen week maar 
liefst zeven maal werd gespeeld op 

het RIVM-terrein door Theater in ’t 
Groen uit Groenekan. 
Tegen de vreeswekkende achter-
grond van wetenschappelijke in-
stallaties probeerde een meesterlijk 
spelende Mariecken de vraag te 
beantwoorden of de zegeningen, of 
juist de gevaren van de wetenschap 
de voorrang moesten krijgen en ver-
standig besloot zij op het allerlaatste 
moment die beslissing uit te stellen 
tot zij ‘wijs genoeg’ zou zijn. 
Tot schrik van het publiek sloop 
echter duivelsknecht Serifoth naar 

achter en blies de wereld toch maar 
op, uit pure nijd en zo kreeg het pu-
bliek een inkijkje in hoe het waar-
schijnlijk met ons zal aflopen: een 
onderknuppel die de wereld beëin-
digt.

De vlotte voorstelling, die voortref-
felijk en onversterkt muzikaal om-
lijst werd door het Schütz Project-
koor, verveelde nergens; er werd 
alom overtuigend en indringend ge-
speeld, al dwong de open lucht tot 
het elektronisch versterken van de 
prachtige teksten van Blok, waar-
door altijd wel wat van de emotie 
verloren gaat. 

Een metafoor misschien voor deze 
excellente voorstelling: massaliteit 
leidt tot verwijdering van het ori-
gineel, tot het onthechten van de 
mens van zijn diepste gevoelens, en 
uiteindelijk tot de ondergang van 
onze beschaving. Want, zo vervolgt 
Prediker: ‘in veel wijsheid is veel 
verdriet’. Een mogelijke uitweg 
biedt ons misschien de apostel Pau-
lus, waar hij zegt: ‘Ons resten ge-
loof, hoop en liefde, deze drie, maar 
de grootste daarvan is de liefde’.

(Peter Schlamilch)
Succevolle voorstelling van ‘Mariecken uit Nijmegen’ op (Utrecht Science 
Park Bilthoven (USPB).

Westbroek Ontmoet
De herfst brengt nieuwe kleuren in de natuur. Met gouden, oranje of 
dieprode bladeren maken bomen zich op voor de winter. Hun vruchten 
en zaden worden opgegeten of vallen op de grond. Tussen het geval-
len blad zorgen schimmels voor de vertering. Zij vermeerderen door 
middel van paddenstoelen met aparte namen als heksenboleet, fluweel-
pootje, kaaszwam of reuzenbovist. 

Als gids bij het IVN van Vecht en 
Plassen kan Yvonne Mathot daar 
veel over vertellen. Zij opent een 
nieuw seizoen Westbroek Ont-
moet met haar presentatie: Het 
rijk van de schimmels op dinsdag 
1 oktober van 14.30 tot 16.30 uur 
in Het Dorpshuis van Westbroek, 
Prinses Christinastraat 2. Wie ook 
wil komen, maar niet weet hoe, 
kan vervoer regelen via de fami-
lie Kalisvaart (tel. 0346 281181). 
Ook niet-Westbroekers zijn van 
harte welkom.

Tijdens Westbroek Ontmoet is er een 
rondleiding door het Rijk van de 
Schimmels. (foto Yvonne Mathot)

Zonnebloem
met de paardentram

Zaterdag 21 september was het de nationale 
Zonnebloemdag; vroeger bekend als de nationale 

Ziekendag. Het was een prachtige dag met heel veel zon 
en heerlijke temperatuur, een dag om erop uit te gaan. 

De Zonnebloem afdeling Maartensdijk ging met 36 deelnemers en 10 
vrijwilligers met de bus naar het Leersumse Veld om daar met twee 
paardentrams een tocht door te maken door dit schitterende natuurge-
bied. Vooraf was er koffie met een krentenbol en onderweg een drankje 
met een versnapering.

Sponsor
De dag werd mogelijk gemaakt door het bedrijf Syscon PTC van Gert 
Jan Braas uit Westbroek. Sponsoring wordt steeds belangrijker om het 
mogelijk te maken om de Zonnebloem-mensen een fijne dag te bezor-
gen. Braars heeft er op deze wijze voor gezorgd dat 36 mensen een 
heerlijke dag hadden.                   (Frans van Eck)

Zonnebloemgasten trekken met de paardentram door het Leersumse Veld.
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Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

GEHAKT CORDONBLEU
Met o.a. gehakt, ham & kaas. Smaakt echt bij alles!
Om kort te bakken in ruim boter; voor de kleine mens
en de grote mens 3 stuks 5,00

KIPPENPOTEN
Uit onze poeliershoek: om te braden in de oven of voor
een overheerlijke kippensoep
ca. 50 min. braden 500 gram 2,98

SLAGERS VERSE WORST
Lekker gekruid & gezouten. Glutenvrij. Lekker voor bij
de bloemkool of andijvie.
Zachtjes braden in ruim boter 100 gram 0,98

RUNDER RIBLAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug. Om ouderwets te 
sudderen of lekker voor hachee Met een klein randje 
en lekker grof van draad; ca. 2½ stoven 500 gram 7,25

LAMSBOUT
Met een beentje. Vers uit Nieuw Zeeland.
Voor in de pan of in de oven. Gekruid of naturel?
ca. 90 min. in de oven op 150°C 100 gram 1,75

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 23 september t/m zaterdag 28 september.

Zetfouten voorbehouden.

KIP LOEMPIA'S
Lekker als tussendoortje of bij de bami/nasi 3 stuks 5,50
VARKENSFILETLAPJES
Om kort te bakken, om en om 

500 gram 7,25

KIPPENLEVERTJES
Voor de liefhebbers. Om kort te bakken met uitjes,
spekjes & champignons of voor een heerlijke ragout
Even kort roerbakken en smullen maar! 100 gram 0,70

Kate K
€ 179,95

Kerry K
€ 209,95

Hardy K
€ 169,95

Heaven H
€ 199,95

Hardy K
€ 169,95

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

SOLIDUS
NAJAAR 2019VOETKLACHTEN?

BEZOEK ONS!

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

8,7
427 recensies

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

Al zeven jaar
op rij de beste!

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

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

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

8,9
599 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan. Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

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

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

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

George In der Maur Beterlopenwinkel

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

Al zes jaar
op rij de beste!

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

Hubo en Decorette Bilthoven
Koperwieklaan 1 - 3722 CA Bilthoven
(030) 662 84 80 - bilthoven@hubo.nl

In deze nieuwe Hubo tref je ook een Decorette
Vloeren  |  Vloerkleden  |  Gordijnen  |  Wandbekleding  |  Binnen- en buitenzonwering  |  Horren  |  Verf

GELDIG OP ZATERDAG 28 SEPTEMBER

Lezersactie KreaDoe
Van 30 oktober tot en met 3 november vindt KreaDoe plaats 

in de Jaarbeurs in Utrecht. Hét event voor iedereen 
die houdt van handgemaakt en DIY.

Op KreaDoe geniet je van de laatste trends, technieken en mooiste materialen 
voor je creatieve passie. Honderden experts tonen de nieuwste trends op het 
gebied van haken, breien, paper crafts, home deco, scrapbooking, stempels, 
mixed media, taarten & cupcakes, fashion, tekenen en schilderen, sieraden 
maken en meer. 

Vijf dagen lang staan er heel wat experts voor je klaar om al je vragen te 
beantwoorden en hun kennis met jou te delen. KreaDoe draait om inspiratie, 
maar natuurlijk ook om ‘zelf doen’. Kom je een hobbyworkshop tegen waar 
je graag meer over wilt weten of iets dat je leuk lijkt om een keer te proberen? 
Volg deze dan op het event. Kijk op www.kreadoe.nl voor meer informatie.

Tijdens Kreadoe 
kan er weer volop 

geknutseld worden.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal vrijkaarten beschikbaar. Om 
hiervoor in aanmerking te komen stuur je een mail naar info@vierklank.
nl met in het onderwerp KreaDoe, De kaarten worden onder de inzenders 
verloot. Iedereen ontvangt bericht.

Ouderendag

In De Week van de 
Eenzaamheid organi-
seren de Bibliotheek 
en de ouderenorgani-
saties KBO en PCOB 
op dinsdag 1 oktober 
de Biltse variant van 
de Nationale Ouderen-
dag; voor een gezellige 
middag worden alle 
ouderen uitgenodigd in 
Het Lichtruim, Plane-
tenplein 2 in Bilthoven. 
Om 14.30 uur verzorgt 
Anneke Iseger een 
toneelstuk met humor 
en na een pauze met 
koffie, thee en koek 
vertelt Karel Bezemer 
een verhaal uit zijn 
boek. Toegang gratis. 
Voor informatie tel. 
030 2202458 (Henny 
Ockhuijsen).

Verhalen van stof

Elisa Hopster laat stof 
tot leven komen en 
maakt wandkleden die 
een verhaal vertellen. 
Deze wandkleden zijn 
in de maand oktober te 
zien in de bibliotheek 
in Bilthoven. Ook eens 
proberen? Ga naar de 
gratis creatieve och-
tend onder leiding van 
Elisa Hopster en neem 

zelf van thuis materi-
aal mee. Donderdag 3 
oktober in bibliotheek 

Bilthoven van 10.00 - 
12.00 uur. Aanmelden 
ageltink@ideacultuur.

nl of tel. 030 2299 001| 
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de smaak
    van De Bilt

zater� g 5 oktober

Op 5 oktober is het genieten op de Hessenweg-Looydijk. De hele dag staat 
in het teken van proeven en genieten. Vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur kunt u in 

diverse winkels proeven wat zij te bieden hebben en genieten van de traktaties. 
Er valt van alles te verwachten. Van gratis po� ertjes, schoenveters, hapjes, rookworst, vis en 
kaas tot … en natuurlijk ook wel een proefglaasje. Kortom de Hessenweg-Looydijk staat de 
hele dag in het teken van genieten, proeven en beleven. Het 4 koks tellende dixielandbadje 
The swinging koks maakt de sfeer in het centrum compleet.

V� r de jeugd
Vanaf 12.00 uur staat er een schitterend optreden voor de kleintjes op het programma. 
Buurman en Buurman treden op in het centrum. Voor de liefhebbers van Kikker van Max 
Velthuijs is er een kleurplaat van de kikker. Maak hem mooi, lever hem in en je maakt kans op 
een exemplaar van Bij kikker thuis. Winkeliers op de Hessenweg-Looydijk pakken weer lekker uit op zaterdag 5 oktober.

Spakenburgs hart bij Freewear
Zaterdag 5 oktober kunt u bij Freewear smikkelen van Spakenburgs hart. De delicatesse 
wordt in Spakenburg geserveerd bij verjaardagen en geboortes en wordt zaterdag in de 
Biltse vestiging, voorzien van het Freewear logo in fondant, uitgedeeld aan het winkelend 
publiek.

De oorsprong van de, inmiddels 7 � lialen tellende, 
modezaak ligt in Spakenburg waar ze 20 jaar geleden 
op de markt en bij huisparty’s de basis legden voor de 
onderneming. Inmiddels zijn er 7 � lialen die groten-
deels bemand worden door Spakenburgse medewerkers. 

Annemarie de Graaf werkt al 12 jaar in de Biltse vesti-
ging. ‘We hebben een prachtige herfst- en wintercol-
lectie voor dames, heren en kinderen en ook in de 
‘maatje meer’ collectie wisselt het aanbod regelmatig. 
Only en Vera Moda zijn de topmerken voor de dames 
en voor de heren zijn Jack & Jones en Petrol de hard-
lopers. Al onze medewerkers zijn gediplomeerd en 
kunnen desgewenst stijl en kleuradviezen geven. Maar 
er moet hier niets; onze klant is koning’, benadrukt de 
� liaalleidster. 

Only is een van de succesvolle merken bij Freewear.

Wat ze zelf erg belangrijk vinden is dat de klant 
zich ‘thuis’ moet voelen. Vandaar dat ze erg 
gericht zijn op advies. 

Hans op de techniek en het vakmanschap en 
Wilma op kleur en ontwerp. En als klanten 
uitgebreider advies wensen, dan kunnen ze een 
design date met Malene maken voor een kleur 
en interieuradvies op locatie.

Hans en Wilma vinden het een goed idee 
om hun huidige en toekomstige klanten op 5 
oktober met de smaak van de Bilt te bedanken 
met een heerlijk gratis portie po� ertjes. Een 
moooie gelegenheid om eens binnen te stappen 
in de winkel om de doe-het-zelf afdeling te 
bekijken en hun grote assortiment vloeren en 
raamdecoratie. 

Home made by_Visser heeft ook een grote doe-het-
zelf afdeling.

Po� ertjes bij Home made by_Visser 
Het is alweer 3 jaar gelden dat Hans en Wilma Visser hun mooie interieurzaak openden aan de 
Hessenweg in De Bilt. Onder de naam Home made by_Visser doen ze letterlijk wat hun naam 
zegt. Ze maken uw huis mooi met passie, aandacht en vakmanschap.

TONIJNLASAGNE
per stuk   € 7,95

ZALMLASAGNE
per stuk   € 9,95

uit eigen keuken onze toppers 

2 voor

€ 15,=en
 s

pe
cia

al 
op zaterdag 5 oktober:

Kerstpakketten & Relatiegeschenken 
Ook dit jaar heb ik weer een grote diversiteit aan kerstpak-
ketten samengesteld. Zo heeft ieder pakket zijn eigen verras-
sende verhaal! U biedt uw personeel en hiermee altijd iets 

unieks en origineels aan. Maak een afspraak 
om onze vernieuwde showroom in De Bilt te 
bezoeken. Heeft u een kerstmarkt op de zaak 
dan kom ik graag met de nodige delicatessen 
naar u toe! Graag tot dan!
Anita

Ploeger delicatessen • Hessenweg 182, 3731 JN De Bilt • Telefoon: 030 220 0066
info@ploegerdelicatessen.nl • www.ploegerdelicatessen.nl
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Bas: ‘Het begint nu ‘s nachts flink af 
te koelen en dan wordt het toch weer 
wat aantrekkelijker om stamppotten 
op tafel te zetten. En daar past onze 
ambachtelijk bereidde rookworst 
natuurlijk prima bij. Wie die van ons 
nog nooit geproefd heeft moet vooral 
even langskomen. Tijdens de landelijke 
vakwedstrijden kregen ze het predi-

kaat goud met ster, daar zijn we trots 
op. De keurmeesters waren lovend 
over constante smaak, de kwaliteit 
van het vlees en het zachte velletje. 
We besteden dan ook veel tijd aan de 
bereiding ervan. Het is echt kwestie 
van een ouderwets fikkie stoken in de 
rookkast en dan op de juiste tempera-
tuur er goed de tijd voor nemen. Het 
is werkelijk een ambachtelijk proces, 
het kost wat tijd, maar daar heb je ook 
echt wat lekkers.’

De Smaak van Kooklust
Als het evenement Proef de Smaak van De Bilt wordt georganiseerd 
staat Kooklust 121 uiteraard op de deelnemerslijst. Als koken favoriet is 
en keukenhulpjes je lust en je leven, dan pak je tijdens zo’n evenement 
natuurlijk uit.

Er staat in ieder geval een demonstratie met de Green Egg op het 
programma, de gebruiksgemakken van de slowjuicer krijgen aandacht. 
Verder kan je kennis maken met de slowcooker, het veilige alternatief voor 
het ouderwetse petroleumstelletje of römertopf. ‘s Ochtends de ingredi-
enten erin en ‘s avonds heb je een heerlijke maaltijd die gedurende de dag 
heerlijk gegaard is. Uiteraard zijn er ook volop receptideeën te vinden bij 
Kooklust. De hele dag door zijn er lekkere hapjes en drankjes te proeven 
en is er aandacht voor zoete bakproducten en vers gezette thee. Kortom 
een inspiratiebron voor keukenprinsen en prinsessen en iedereen die van 
lekker eten houdt.

Kooklust heeft een uitgebreid assortiment Green Egg’s.

Proef Goud bekroond bij Van Loo
Bij slagerij van Loo staat zaterdag 28 oktober een tentje voor de deur waar bezoekers van het winkelgebied naar 
hartenlust kunnen proeven van hun met goud bekroonde rookworst.

Bas bij de rookkast. 

‘Het is echt kwestie

van een ouderwets

fikkie stoken in de rookkast.’

Wilt u ook winnaar worden van een mooi proefpakket ter 
waarde van € 25 / € 50 / € 100? Los dan de onderstaande 
rebus op en lever deze in bij vishandel “de Botter” of  Home 
made by_Visser. Inleveren tot en met 5 oktober.

Oplossing: 

Naam: 

Tel. nummer: 

de smaak
    van De Bilt

Op zaterdag 5 oktober van 11.00 tot 17.00 uur trakteren de 
ondernemers van de Hessenweg-Looydijk u op vele lekkere zaken 
om eens te proeven en genieten. Bij de deelnemende winkeliers, 
herkenbaar aan de ballonnen, kunt u genieten van gratis hapjes 
en drankjes. 

Zo kunt u eens kennis maken met de mooie producten die de winkels van de Hessen-

weg -Looydijk u bieden. Of u gewoon eens laten trakteren omdat wij blij zijn dat wij 

u mogen verwelkomen en u willen bedanken via een leuke traktatie. 

KINDEREN
Natuurlijk vergeten we ook de kinderen niet. Van 12.00 tot 16.00  uur zijn er di-

verse optredens van BUURMAN en BUURMAN en Kikker. Over de hele wereld 

houden mensen van de Kikker van Max Velthuijs. De Kikker van max Velthuijs deelt 

prachtige kleurplaten uit. Deze kunnen tot 12 oktober worden ingeleverd bij The 

Read Shop. De 3 mooiste kleurplaten zullen beloond worden met een mooi boekje. 

Natuurlijk zullen we alles muzikaal omlijsten met de swingende KOKs Band.

Los de rebus op
en win!

b=p i=o		 ui=5		 -m +to + -i -ur		s+

n=k		 m=v		 -am		 a=i +t		 -y

p=l –t		 		-il				 ge=r		+a + 		 -me		+.
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Zandbergen gelooft
in persoonlijke service 
Twee jaar geleden streek het Spakenburgse echtpaar Zandbergen neer 
op de Hessenweg in het oude pand van Freewear. Alice en Bernhard 
Zandbergen worden inmiddels ook enthousiast ondersteund door hun 
zoon Bart. Meer passie voor schoenen in 1 gezin kan je niet hebben. 

Bernhard, van oorsprong schoenontwerper weet als geen ander 
hoe een goede schoen eruit hoort te zien. In de winkel van Zand-
bergen tref je dan ook schoenen aan die over het algemeen gemaakt 
zijn in Portugal, Spanje of Italië. Met kwaliteitsschoenen en een goed 
advies onderscheiden de ondernemers, die onlangs een tweede zaak in 
Amersfoort openden, zich van de massa en het internet. Alice Zand-
bergen: ‘Al onze medewerkers zijn gediplomeerd schoenadviseur.  
We kennen de maatvoering van de diverse merken en hebben ook een 
breedte assortiment. Daarnaast hebben we een prachtige lijn kinder-
schoenen. We voeren gerenommeerde merken en zetten ons graag in voor 
mensen die een stukje advies nog op prijs stellen’.

Zandbergen speelt ludiek in op het thema. Zaterdag 5 oktober zijn er 
hapjes en drankjes in de winkel te vinden en voor de snoepliefhebbers zijn 
er naast de gebruikelijke snoeptomaatjes en stukjes komkommer eetbare 
schoenveters te vinden. Voor de klanten is er bij vertrek een toepasselijk 
aardigheidje.

Grote drukte bij de opening van Zandbergen 2 jaar geleden.

In aanloop naar de viering van het 
90-jarige bestaan van de winkel vindt 
er op 5 oktober een uitgebreide wijn-
proeverij plaats met een keur aan 
heerlijke Spaanse wijnen. 

Speciaal voor deze gelegenheid komt 
Harry van de Brink van wijnhuis 
Taste Tailors met een prachtig assor-

timent naar de Hessenweg. Harry kan 
uitgebreid vertellen over de wijnen 
en weet uitstekende wijnadviezen te 
geven. Tussen de slokjes wijn door valt 
er natuurlijk van alles en nog wat aan 
heerlijkheden te proeven.

Anita: ‘Buiten wordt het sfeervol, 
maar dat is het binnen ook. De voor-

kant van de zaak is in herfstsfeer, 
de achterkant staat al helemaal in 
het teken van kerst, inclusief kerst-
boom, open haard en kerstpakketten.  

Het lijkt vroeg, maar het is toch echt 
nog maar 12 weken tot kerstmis. Wat 
ons betreft kan je er niet vroeg genoeg 
bij zijn om dat alvast te regelen.’

Ploeger pakt uit
Tijdens Proef de Smaak van De Bilt wordt het onder de luifel van Ploeger Delicatessen aan de Hessenweg 
ongetwijfeld heel gezellig.

Bij Ploeger valt er allerlei heerlijks te proeven.

‘We voeren gerenommeerde merken

en zetten ons graag in voor mensen

die een stukje advies nog op prijs stellen.’

En wie jarig is trakteert
en daarom heerlijk gratis po� ertjes

op 5 oktober van 11.00-16.00 uur.

3
JAAR

Deelnemers aan 
Proef de smaak

van De Bilt:

Zandbergen Shoes - Hessenweg 112
Reeg - Hessenweg 123
Banketbakkerij, Chocolaterie Van Ingen - Hessenweg 141
Kwalitaria de Bilt - Hessenweg 143
Freewear - Hessenweg 154
Kooklust - Hessenweg 155
Home Made By_ Visser -  Hessenweg 180a
Copine - Hessenweg 181
Ploeger Delicatessen - Hessenweg 182
Kwaliteitsslagerij van Loo - Hessenweg 183
John’s Brood & Kaas Specialiteiten - Hessenweg 185
Zeevishandel De Botter- Hessenweg 185a
Dierenspeciaalzaak Zonneveld - Hessenweg 194C
C’est-ca - Herenweg 1

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

DAGAANBIEDING*
3 stuks voor  7,50

*geldt alleen op zaterdag 5 oktober

Proeverij met heerlijke 
huisgerookte rookworst
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De Botter verrast graag
Zeevishandel de Botter wil nog niet verklappen wat er volgende week zaterdag tijdens de 
Smaak van De Bilt aan proefgerecht te verwachten valt. Als het weer ‘t toelaat staat voor 
de winkel de rookkraam klaar met een heerlijk warm gerecht om kennis mee te maken. 

Reinier: ‘Vorig jaar hebben we kennis laten maken met onze top kwaliteit kibbeling in zoet-
zure saus met verse groente. Het gerecht is daardoor heel populair geworden. Ook de overige 
kant-en-klaar maaltijden lopen heel goed. We maken een heerlijke lasagne met zalm of tonijn 
en mooie pasta’s die je alleen even hoeft op te warmen in de oven. Ook de salades en Poké 
bowls vinden dagelijks gretig aftrek. We vinden het leuk om het winkelend publiek weer eens 
met wat anders kennis te laten maken. Samen met onze versburen pakken we weer lekker uit’.

De Poké bowl met rijst, groente en tonijn of zalm is een van de toppers uit de winkel.

Hessenweg 154  |  3731 JM  |  De Bilt
Kleding voor het hele gezin!

€10,- kortingop alle kinderjassen!

kidsweekkidsweek

van €49,99
voor €39,99

van €89,99
voor €79,99

* kinder winterjassen, de actie is geldig t/m 5 oktober en Niet geldig samen met andere acties. 

van €39,99
voor €29,99

Tijdens de ‘Smaak van De Bilt’ 
op zaterdag 5 oktober

20% korting 
op alle Funcakes bakmixen.

Hessenweg 155 | 030-2203011
www.kooklust121.nl
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Theaterfestival Vuurol vernieuwt
Het enige locatietheaterfestival in deze regio richt zich in de aanloop 

naar de editie van 2020 op vernieuwing. 

‘In de afgelopen 11 jaar hebben we 
bewezen een origineel en goed-
bezocht festival voor jong en oud 
neer te zetten. Steeds werd het 
publiek verrast met nieuwe erva-
ringen’, vertelt Mieke Bouhuijs, 
zakelijk leidster van het festival. 
‘Bevlogen teams zorgen voor de 
basis en begeleiding, gedreven ar-
tiesten voor de originele voorstel-
lingen, geïnspireerd door en ge-
speeld op de mooie plekken in het 
bos. Dit willen we behouden, maar 
ook nieuwe noodzakelijke stappen 
zetten’. 

Bos
Er wordt nagedacht over mogelijk-
heden om het bos op andere ma-
nieren te beleven bij de voorstel-
lingen, acts en kunst. Er zijn jonge 
professionele teamleden bij geko-
men die hier hun frisse kijk op los 
laten. ‘Maar’, zo betoogt Bouhuijs, 

‘dit is verjonging én aanvulling. 
De professionals hadden we al in 
de teams. Nu wordt het tijd hier 
ook de financiële erkenning aan te 
geven, omdat je anders geen ste-
vige pijlers houdt. Hier gaat hard 
aan getrokken worden. Dit hoort 
bij de noodzakelijke professiona-
lisering, om door te kunnen gaan. 
Ons festival en de functie die we 
voor publiek en makers vervullen 
is dit waard’.

Ontwikkeling
Vuurol is bij uitstek een plek voor 
ontwikkeling, waar het publiek 
zich aan kan laven, Waar artiesten 
in opleiding en jonge makers een 
bosvloer geboden wordt om zich 
te laten zien en het experiment aan 
te kunnen gaan, met coaching en 
in combinatie met ‘oude rotten in 
het vak’. Er is plaats voor divers 
talent wat een kwalitatief goede 

performance neer kan zetten. Vuu-
rol heeft hierin een reputatie hoog 
te houden. 

Toekomst
‘We richten ons oog op de toekomst 
en bouwen hieraan’ zegt Bouhuijs 
‘Maar soms moet je ook iets ouds 
afbreken om ruimte voor nieuw te 
maken! Het oog wat onze entree 
met Pinksteren heeft gevormd, 
gaat op 28 september van 10.00 tot 
12.00 uur ontmanteld worden, met 
oude én nieuwe vrijwilligers. Ook 
deze ploeg vernieuwt en verjongt. 
Hier kunnen nog meer mensen bij, 
dus leer Vuurol van binnenuit ken-
nen. Van harte welkom in Lage 
Vuursche’!. 

Parkeren op Dagrecreatieterrein 
Drakenstein, Werkruimte Stulpse-
laan 1 Lage Vuursche, info@vuu-
rol.nl tel. 06 23053585.

Ludi Cantare viert 35-jarig bestaan
Vrouwenkoor Ludi Cantare uit De Bilt bestaat dit jaar 35 jaar. Om dit te vieren, togen de 27 

dames van het koor half september naar Drenthe. Daar werd het jubileumjaar 
feestelijk ingeluid met een gezellig weekend onder elkaar. 

Tijdens het weekend werd het nut-
tige met het aangename verenigd 
in de vorm van een expressiework-
shop; ook maakte het koor een 
rondvaart en wandeling door het 
prachtige natuurgebied De Wie-
den. Onder het genot van drank en 
spijs haalden de dames herinnerin-
gen op aan concerten van langer of 
korter geleden en passeerden diri-
genten die voor het koor stonden 
de revue. Een koor dat zo lang be-
staat, ondergaat natuurlijk diverse 

gedaantewisselingen, zoals een 
aantal leden van het eerste uur kon 
vertellen: ‘Zo bestond het koor bij 
de oprichting uit twaalf vrouwen, 
die elkaar van het schoolplein van 
de toenmalige Laurensschool en 
van de tribune in zwembad Bran-
denburg kenden. Vijf van deze 
twaalf dames zijn nog steeds lid 
van het koor. Maar gelukkig is er 
ook voldoende nieuwe aanwas, 
zodat dit 35-jarige koor nog steeds 
springlevend is.

Winterconcert
Op 15 december sluit vrouwenkoor 
Ludi Cantare haar jubileumjaar af 
met een winterconcert in de Cen-
trumkerk aan de Julianalaan te Bilt-
hoven. Meer informatie op www.
ludicantare.nl en op de Facebook-
pagina. Ook zin om lekker te zin-
gen? Ga dan gerust eens kijken. 
Ludi Cantare repeteert op woens-
dagavonden in Het Lichtruim. Con-
tact loopt via voorzitter@ludican-
tare.nl.           (Ellemieke de Wolf)

Jubileum Vrouwen van Nu
De afdeling De Bilt/Bilthoven van Vrouwen van Nu viert in september het 40-jarig bestaan. 

De leden gaan een dag naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest, terwijl in 
oktober terugeblikt gaat worden op het jubileum.

Vóór 1979 was een dertigtal dames 
uit De Bilt, Bilthoven en omstreken 
lid van de afdeling Utrecht (stad). 
Men dacht toen dat dat aantal een 
goede basis zou kunnen zijn voor 
een zelfstandige afdeling. Twee 
van deze leden, plus een lid van het 
provinciaal bestuur van de - toen 
nog, Nederlandse Bond van Plat-
telandsvrouwen in de provincie 
Utrecht -, gingen hiermee aan de 
slag. Een enquête werd gehouden 
onder deze dertig leden en daar 
kwam uit dat men positief was over 

een eigen afdeling. Zodoende vond 
op 11 september 1979 de oprich-
tingsbijeenkomst in het H.F. Witte 
Centrum in De Bilt plaats. Er meld-
den zich die avond 26 nieuwe leden 
aan; dus begon de afdeling met 56 
leden. Hierna zijn er vele nieuwe 
leden bijgekomen en zijn er ook 
leden afgegaan. Momenteel telt de 
vereniging nog 59 leden.

Digitaal
Er is in deze veertig jaar veel ver-
anderd. Binnen de afdeling, de 

provincie en de landelijke organi-
satie zijn ontwikkelingen geweest. 
De vereniging is meegegaan met 
de veranderingen en eisen van 
deze tijd. De Nederlandse Bond 
van Plattelandsvrouwen kreeg een 
naamswijziging, het werd NBvP, 
Vrouwen van Nu en in 2012 de 
naam Vrouwen van Nu. Er werd 
hierbij een totaal nieuwe ‘huisstijl’ 
geïntroduceerd. Ook een landelijke 
website werd gelanceerd waarin de 
provincies en de afdelingen een ei-
gen plek kregen; zo ook de Biltse 

JUBILEUMFEEST 
GROENEKANS 
LANDSCHAP!

Stichting het Groenekans landschap bestaat 45 jaar. Om dat te vieren 
organiseren we op 3 oktober tussen 17.00 en 21.00 uur voor jong en 
oud een feestelijke en gevarieerde avond in het clubhuis van Tennisclub 
Voordaan. Onder het genot van een glaasje en een eenvoudige maal-
tijd luistert u naar bevlogen dorpsbewoners die op deze vooravond van 
dierendag vertellen over het cultuurlandschap, het groen en de ‘wilde’ 
dieren in en bij ons dorp. Ook is de Nijepoort betrokken bij het feest 
en leveren leerlingen een enthousiaste bijdrage. Vanaf 17.30 maken we 
korte wandelingen over onder andere een nieuw perceel van het Groe-
nekans Landschap. De stichting heeft hiermee sinds kort een vierde 
stuk natuurgrond  in beheer gekregen. Naast deze kernactiviteit  zet 
het Groenekans Landschap zich op allerlei manieren in om Groenekan 
groen te houden. 
We hopen op een grote opkomst van jong en oud!

Opgeven kan via info@groenekanslandschap.nl. Het is verstandig om 
in verband met de wandelingen stevige schoenen aan te trekken. Ver-
der: wij bieden de maaltijd aan maar vragen wel een vergoeding voor 
de drankjes.  Zie voor verdere informatie onze website: www.groene-
kanslandschap.nl

Donderdag 3 oktober van 17.00 tot 21.00 uur bij Tennisclub 
Voordaan aan de Lindelaan in Groenekan.

Vuurol met het oog op 2020.

‘Ludi Cantare’ betekent ‘zingen met speelse ondertoon’ oftewel ‘lekker zingen’. 

afdeling. Nu brengen ze het nieuws 
digitaal via www.vrouwenvannu.nl. 
Wie het leuk lijkt om mee te doen is 
welkom op een van de afdelings-
avonden. Na verschillende zalen in 

de gemeente De Bilt, vinden de bij-
eenkomsten weer plaats in het H.F. 
Wittecentrum. Info bij vrouwen-
vannudebilt@gmail.com. 

(Fannie van de Kamp) 

De vrouwen van nu op bezoek bij de Bilthovense Midgetgolfbaan.

advertorial
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HOOGVLIET.COM

Kijk voor meer informatie over de voorstellingen en 
deelnemende theaters op hoogvliet.com/theaterweken.

FAMILIE 
THEATERWEKEN

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 25 september t/m dinsdag 1 oktober 2019.  Zet- en drukfouten voorbehouden.

Bewezen door de 

Consumentenbond
september 2019

BEWEZEN DE
GOEDKOOPSTE.

MEER DAN

61%
KORTING

 Sun all-in-1 tabs citroen, 
regular of classic 
 Alle pakken met 81 - 105 stuk s
Van /17.99 - /20.69 

 Iglo Roerbaksensatie 
of Ping & Klaar
 Alle soorten 
 Van /10.86 - /13.47

  Coca-Cola of Fanta
 2 pakken met 6 blikjes 
van 0.33 liter  
Van /6.88 - /7.90 

 Boerenbrood 
Alle soorten
Van /2.78  

 3 STUKS 
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Open dag scoutinggroep Ben Labre
Scoutinggroep Ben Labre organiseert 
wekelijks week voor jongeren van 5 
tot 18 jaar allerlei leuke activiteiten. 
Op zaterdag 5 oktober kan je tijdens 
de open dag van 9.30 tot 11.30 uur 
mee doen met de bevers (5-7 jaar) of 
met de welpen (7-11 jaar). De verken-
ners (11-15 jaar) hebben hun opkomst 
van 11.30 tot 13.30 uur en voor jon-
geren van 15 tot 18 jaar heeft Ben 
Labre de speltak ‘Rowans’ op vrij-
dagavond, vanaf 19.30 uur. Het club-
gebouw is achter de Michaelkerk aan 
de Kerklaan in De Bilt. Voor info. be-
stuur@benlabre.nl.

Tijdens de open dag kan iedereen mee-
doen met de activiteiten.

Kinderboekenweek in de 
Bilthovense Boekhandel

‘Reis mee!’ is dit jaar het thema van de Kinderboekenweek die van 2 t/m 13 oktober 
plaatsvindt. Tien dagen lang staan de kinderboeken centraal en geeft de boekhandel, bij 

aankoop van minimaal 10 euro aan kinderboeken, ‘Haaientanden’ van Anna Woltz cadeau.

Op dinsdag 8 oktober wordt er een 
grote tafel vol Lego klaargezet. Ie-
dereen die het leuk vindt mag aan-
schuiven en een mooi bouwwerk 
maken. De Lego-middag is van 
14.00 tot 16.00 uur. Op woensdag 
9 oktober is de theatervoorstelling 
‘Dit is mijn koffer niet!’ van Jottum 
Jeugdtheater te zien. Een kinder-
voorstelling over een man en zijn 
koffer. Maar is het zijn koffer wel?! 
Dit vrolijke verhaal vol liedjes zet 
je op het puntje van je stoel. De 
voorstelling start om 15.00 uur in 
de Kelder, onder de boekhandel. De 
aanbevolen leeftijd is 4 tot 7 jaar, 
maar uiteraard zijn alle leeftijden 
welkom.

Kinderboekenquiz
De collega’s van de kinderboeken 
hebben een fantastische quiz ge-
maakt en iedereen wordt uitgedaagd 
tot het maken van dé Kinderboeken-
quiz. De quiz is pittig dit jaar. Dus 
‘wie durft’? Degene met de meeste 
juiste antwoorden maakt kans op 
een prachtige prijs. Voor de crea-
tievelingen en tekenliefhebbers is 
er een ontwerpwedstrijd waarbij je 
een vervoermiddel moet ontwerpen 
dat minstens twee mogelijkheden 
heeft, dus waarmee het mogelijk is 
om te varen én te rijden of een ver-
voermiddel waarmee gevlogen én 
gegleden kan worden. De meest cre-
atieve en mooiste uitvinding wordt 

beloond met het toffe ‘Mijn gekke 
uitvindingen schetsboek’.

Wedstrijden
Inspiratie voor de fotowedstrijd kan 
gehaald worden uit het boek ‘Fan-
tastische foto’s’ van Jan von Holle-
ben. Hij laat in dit boek zien hoe op 
een simpele manier foto’s te maken 
zijn die onmogelijk lijken. Zoals 
een foto waarbij het lijkt of je vliegt 
als superheld of over een heleboel 
ballen loopt. Stuur de foto’s in en 
maak kans op het boek ‘Fantasti-
sche foto’s’. Voor de kleinsten is er 
een prachtige kleurplaat van Boer 
Boris beschikbaar. De mooiste in-
zender wordt natuurlijk beloond.

De quiz en de wedstrijdformulieren 
van de ontwerp-, foto- en kleur-
wedstrijd zijn vanaf woensdag 2 
oktober op te halen in de boekhan-
del. Downloaden kan ook via de 
website; www.libris.nl/bilthoven/
kinderboekenweek. 

Jeugd EHBO cursus
Het Rode Kruis afd. De Bilt start een cursus Jeugd EHBO in Maar-
tensdijk, bestemd voor jongeren van groep 7 en 8 van de basis-
school. De cursus wordt wekelijks op woensdagavond gegeven in de 
recreatieruimte van Toutenburg, Kievitlaan 81-A in Maartensdijk. 

Tijdens de cursus leer je wat te doen in een ongevalssituatie. De cur-
sus is gedeeltelijk theorie en een groot deel praktijk. In de les worden 
situaties nagespeeld en er zullen ook oefeningen buitenshuis gepland 
worden.

Start
De cursus start op woensdag 2 oktober 2019 en wordt in het voorjaar 
2020 afgerond en afgesloten met een examen. 
Lestijden zijn van 19.00 tot 20.00 uur. Info c.q. aanmelden via avan-
heeringen@gmail.com of tel. 030 2205723. 

Kinderboekenweek 
in de bibliotheek

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen tijdens de Kinderboekenweek gratis 
meespeuren in de Bibliotheek. De zoektocht begint na schooltijd en 
in Bilthoven ook op zaterdag vanaf 10.00 uur. Iedereen krijgt na 
afloop een cadeautje.

Op zaterdag 5 oktober is in Bibliotheek Bilthoven het Te land, ter zee 
en in de lucht-feest! Kom aan boord en feest mee op een avond vol 
workshops. Je kunt in een luchtballon stappen, een virtuele reis maken 
of een dansje doen. Natuurlijk zijn er ook lekkere hapjes en drankjes 
verkrijgbaar. Om de feestvreugde nog groter te maken mogen kinderen 
ook verkleed komen. Het feest is van 18.00 tot 20.00 uur voor kinderen 
van 6 t/m 10 jaar. Meld je aan via ideacultuur.nl/kinderboekenweek. 

Blij met BoekStart 
Boekenpakket 

Deze kleine dreumes mocht onlangs in Bibliotheek Maartensdijk een 
verrassingspakket van BoekStart in ontvangst nemen. Toen haar moe-
der haar in de zomer lid maakte van de Bibliotheek, kreeg zij al het wel-
bekende BoekStart koffertje met twee leuke baby- en dreumesboekjes. 
En juist in dít koffertje zat de Gouden Wikkel, een actie om het succes 
van 10 jaar BoekStart te vieren.               (Lisette Bergsma)

Biltse Middelbare scholen 
beginnen met afval scheiden

Vier Biltse Middelbare scholen 
(Aeres MAVO, Aeres VMBO, 
Het Nieuwe Lyceum en de Werk-
plaats zijn bij aanvang van dit 
schooljaar begonnen om de eerste 
stappen te zetten met afval schei-
den. De schoolleiding van deze 
scholen vindt het belangrijk dat 
ook op hun school de leerlingen 
bewust met afval omgaan. 

De leerlingen zijn het vaak thuis 
al gewend. En afval scheiden is 
belangrijk; het is beter voor het 
milieu, omdat het afval dan op een 
juiste manier verwerkt wordt. Het 

Fantastische foto’s van Jan van 
Holleben kunnen inspiratiebron 
zijn voor de fotowedstrijd.

Arie Afval in actie op het Nieuwe 
Lyceum. (foto Het Nieuwe Lyceum)

scheiden van afval zorgt er name-
lijk voor dat recycleerbare materi-
alen opnieuw gebruikt worden bij 
het maken van nieuwe producten. 
Van plastic wordt bijvoorbeeld 
nieuwe verpakkingen of kratten 
gemaakt en van oud papier nieuw 
papier en van gft-afval compost. 

De aftrap van het project Afval op 
School deed acteur Arie Afval op 
zijn eigen wijze. Hij gaf informa-
tie over afval door de jaren heen en 
deed o.a. een quiz over kleine wee-
tjes rond afval.     (Joanne Penning)
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HOVENIER
(m/v) 32 - 40 uur per week

Wij hebben een vacature voor:

Kasteel de Haar Utrecht is het grootste en meest luxueuze kasteel in Nederland. 
Het kasteel, haar interieur, het omringende park en het bijbehorende landgoed 
vormen een schitterende eenheid. Het publiek kan in het kasteel de enorme rijk-
dom ervaren, waarin de internationale jetset aan het begin van de 20ste eeuw 
leefde.

KASTEEL DE HAAR IS OP 
ZOEK NAAR COLLEGA’S!

Mens zoekt mens 
tijdens Burendag 

Zaterdag 28 september is het de jaarlijkse Burendag. Een 
terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt 

op de 4e zaterdag in september. Het is een dag waarop je 
gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets 

goeds doen voor elkaar en de buurt. 

Mens De Bilt zet zich in voor de onderlinge versterking in de buurt en zal 
tijdens de Burendag in de diverse wijken aanwezig zijn.

Buurtgenoten
Mens De Bilt is op zoek naar enthousiaste mensen die zich graag inzetten 
voor hun buurtgenoten. Maatje zijn geeft beiden energie en voldoening. Met 
een uurtje in de week kunt u een belangrijke bijdrage leveren als maatje voor 
iemand en een bijdrage leveren aan de onderlinge saamhorigheid in de wijk. 
Een praatje, een kop koffie, een luisterend oor of een wandeling. Contact en 
gezelschap waar iemand behoefte aan heeft en die ook u voldoening geven. 
Zaken die voor velen heel normaal zijn, maar die het leven van de ander weer 
een stuk plezieriger maken. Meer weten? Mariëlle: 06 16665083, Misja: 06 
47589223 en Astrid: 06 47693237 vertellen u graag meer over het maatjespro-
ject. Zie ook www.mensdebilt.nl
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Wist u dat een op de drie vrouwen dementie krijgt? 
Voor mannen is dit een op de zes. Als uitvaartverzorger 
komen we mensen met dementie regelmatig tegen. Sa-
men met de familie willen wij graag iedereen betrek-
ken bij de uitvaart, zodat ieder op eigen wijze afscheid 
kan nemen van zijn of haar dierbare.

Kent u de signalen van de-
mentie? PCB Uitvaartzorg 
geeft u een unieke kans  
om deel te nemen aan de 
training ‘Samen Dementie-
vriendelijk’, een initiatief 
van Alzheimer Nederland.

Training
· gastspreker: geschoolde 

medewerker van ‘Samen 
Dementievriendelijk’

· doel: signalen herken-
nen, handreikingen hoe 
te helpen, bespreekbaar 
maken

· duur: 2,5 uur
· u krijgt: boekje ‘Spreken 

over vergeten’ en certifi-
caat ‘Samen dementie-
vriendelijk’ 

· kosten: leden van PCB 
Uitvaartzorg gratis, niet 
leden 2 10,–

Data/tijd: 17 oktober en 18 
november, 14.00-16.30 uur
Trainingslocatie: PCB Uit-
vaartcentrum, Donaudreef 
25, 3561 EL Utrecht
Aanmelden: uiterlijk 3 okto-
ber, telefoon 030 - 262 2244 
of e-mail: administratie@
pcbuitvaartzorg.nl

PCB geeft vorm aan 
dementievriendelijke uitvaart

Voordelen PCB lid:
2 150,– korting op de uit-
vaart als u de uitvaart 
door PCB laat verzorgen.
Regelmatige informatie 
over alles rondom de uit-
vaart.

24/7 bereikbaar 
voor directe hulp 
na overlijden

Wildine Oosterom
gastvrouw

PCB Uitvaartwinkel
Uilenpad 1
3722 AW Bilthoven
030 - 221 7229
Geopend: di, wo, vr 
10.00-17.00 uur
Meer informatie:
pcbuitvaartzorg.nl

Koninklijke Onderscheiding 
voor Jan van Dun

Burgemeester Sjoerd Potters reikte op maandag 23 september de versierselen uit 
die horen bij de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

aan de heer Jan van Dun.

De heer van Dun woont sinds de 
jaren ’80 in Bilthoven en werd 
lid van de hockeyclub SCHC; 
aanvankelijk als spelend lid, 
maar al snel nam hij zitting in 
diverse commissies en voerde 
hij kleinere en grote projecten 
uit. Zijn start als vrijwilliger bij 
een hockeyclub lag al eerder bij 
hockeyclub HIC in de gemeente 
Amstelveen. 

SCHC
Voor hockeyclub SCHC heeft hij 
zich in een periode van zo’n 35 
jaar vooral bezig gehouden met 
de accommodatie in de ruimste 
zin van het woord. Zowel onder-
houd als renovatie en nieuwbouw 
viel onder zijn verantwoordelijk-
heid als trekker van de accom-
modatiecommissie, hij gaf als 
vrijwilliger leiding aan een aan-
tal medewerkers en voerde ook 
zelf hand- en spandiensten uit.

Initiator
Binnen de hockeyclub SCHC 
was hij als initiator, fondsenwer-

ver en projectleider onder andere 
verantwoordelijk voor de reali-
satie en vervanging van (kunst-)
grasvelden, verbouwen en ver-
vangen van het clubhuis en het 
realiseren van een opblaashal 
voor zaalhockey. Duurzaamheid 
had hierbij zijn bijzondere aan-
dacht. Daarvan getuigen recente 
projecten zoals de aanschaf van 
zonnepanelen, led verlichting 
op een groot aantal velden en de 
aanleg van een diepe grondwa-
terput voor het besproeien van 
de waterkunstgrasvelden. 

Betrokkenheid
Kenmerkend in zijn rol als vrij-
williger voor de hockeyclub was 
het meenemen van alle betrok-
kenen in de verschillende activi-
teiten en projecten. Daarbij gaat 
het dan zowel om betrokkenheid 
van andere vrijwilligers van 
de club als om externe partijen 
(aannemers, leveranciers, ge-
meente, omwonenden) die nodig 
zijn voor succes van een project. 
Zijn kennis, ervaring en advie-

zen op het terrein van accommo-
daties heeft de heer van Dun ook 
ingezet voor anderen. Voor de 
hockeyclub MMHC Voordaan 
is hij als vrijwilliger betrokken 
geweest bij de planontwikkeling 
en uitvoering van diverse velden 
en heeft zijn kennis overgedra-
gen aan anderen bij de hockey-
club. 

BachBos
Tenslotte mag niet onvermeld 
blijven dat de heer van Dun zich 
vanuit grote betrokkenheid bij 
zijn eigen woonomgeving sinds 
2010 jaarlijks inzet voor de or-
ganisatie van het ‘Bachbos’-
concert; dit muziekevenement 
met zo’n 150 tot 200 bezoekers 
is een schoolvoorbeeld van na-
buurschap. Het is een initiatief 
van een aantal bewoners van de 
componistenbuurt in Bilthoven; 
de filosofie achter dit initiatief 
was om jonge, professionele mu-
sici een podium te bieden én ver-
bondenheid in de buurt. 

[HvdB]

Bloemen voor zijn echtgenote en een Koninklijke Onderscheiding voor Jan van 
Dun zijn uitgereikt door burgemeester Sjoerd Potters. [foto Henk van de Bunt]
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Valse start FC De Bilt 
Zeven jaar geleden legde FC De Bilt de focus op Zaterdag 1; het team kwam toen uit in de 

vierde klasse en is in zeven jaar opgeklommen naar de eerste klasse. Zeven jaar was het meestal 
meedraaien in de top van de competitie en daarin werd driemaal het kampioenschap behaald. 

Dat zou dit jaar wel anders worden, 
want de eerste klasse in het district 
is heel sterk. De eerste uitwedstrijd 
was tegen het gerenommeerde FC 
Breukelen, met o.a. oud FC De Bilt 
topscorer, Mike Versloot in hun ge-
lederen.

Eerste helft
In de eerste helft kwam FC Breu-
kelen door zwak verdedigen binnen 
een kwartier op een 2-0 voorsprong. 
Daarna sloeg FC De Bilt terug en 
scoorde Koen van Dijk. Vervolgens 

kopte de centrale verdediger van 
Breukelen de 3-1 binnen. Het spel 
golfde over en weer en FC De Bilt 
liet zien zeker goed te kunnen voet-
ballen. Dit werd beloond met een 
prachtig doelpunt van Mano Bak-
kenes. De teams gingen met een 3-2 
stand op het scorebord rusten.

Rust
Na rust voetbalde FC De Bilt lange 
tijd prima mee en deed het weinig 
onder voor Breukelen. De Bilt 
ging op zoek naar de gelijkmaker, 

maar helaas viel in de 78e minuut 
de 4-2. En dat in de laatste minuten 
van deze boeiende wedstrijd Breu-
kelen nog twee keer scoorde, is 
meer voor de statistieken. Een 6-2 
nederlaag is natuurlijk heel verve-
lend, maar het vertoonde veldspel 
was lange tijd van goed niveau en 
dat biedt voldoende aanknopings-
punten om deze valse start snel 
te vergeten. Op zaterdag 28 sep-
tember komt Monnickendam op 
bezoek. De wedstrijd begint om 
14.00 uur. 

TZ wint in Dronten
Tweemaal Zes ging dit weekeinde op bezoek bij ASVD in Dronten; 

een wedstrijd die gewonnen moest worden.

Tijdens de eerste helft kwam het 
beoogde spel niet helemaal uit de 
verf. Net als de week ervoor, miste 
er een bepaalde mate van felheid 
en scherpte. Ondanks dat de ploeg 
uit Maartensdijk op 3-0 voorkwam, 
wist ASVD de laatste 12 minuten 
terug te komen. De kleedkamers 
werden opgezocht met de gelijke 
stand van 6-6. 

Aan het begin van de tweede helft 
was het nog even zoeken voor TZ. 
ASVD scoorde verassend twee 
keer waardoor TZ tegen een ach-
terstand aan keek. Door meer over-
zicht in het aanvallen, langere aan-
vallen te spelen en verdedigend de 
druk hoog te houden, groeide het 
vertrouwen bij de Maartensdijkers. 
Georganiseerd spel zorgde dat TZ 
vervolgens zes keer wist te scoren 
en het verdedigend dicht wist te 

houden. Er werd aan beide kanten 
nog een aantal keer gescoord, maar 
TZ wist de winst te verzekeren. De 
eindstand resulteerde in een over-
winning van 15-12. TZ zal vol-
gende week met veel vertrouwen 

moeten korfballen. Er zit kwaliteit 
in de ploeg, die door samen hard te 
werken eruit komt. Aanstaande za-
terdag komt DOS (Westbroek) om 
16.00 uur naar Maartensdijk afge-
reisd.            (Reinier Enschedé)

Nieuwe sponsor Dos

Sinds deze maand hangt er een mooi reclamebord van Veldhuizen Fijn-
metaal uit Westbroek langs het kunstgrasveld. Frederik Veldhuizen en 
zijn vrouw ontvingen een mooie bos bloemen.

DOS krijgt HKC bijna op de knieën
Om titelkandidaat HKC van een derde overwinning op rij af te houden, wist DOS dat het als 

team een uur lang scherp en geconcentreerd moest spelen. DOS was het grootste deel 
van de wedstrijd de bovenliggende ploeg, maar uiteindelijk gaf de sterkte van 

de reservebank  van HKC de doorslag.

De gehele eerste helft lag het ini-
tiatief bij DOS. Na de snelle 2-0 
voorsprong probeerde DOS deze 
verder uit te bouwen, maar met 3-3 
was het weer gelijk. Met veel inzet 
en durf pakte DOS wel steeds een 
voorsprong. Invaller Paul Para-
dies was één van de spelers wiens 
tegenstander vorig seizoen nog 
speelminuten maakte in de Korf-

balleague, maar hij deed zeker 
niet onder voor hem. DOS dwong 
HKC om steeds in de achtervol-
ging te gaan, iets wat de ploeg dit 
seizoen nog niet had meegemaakt.

Na de 8-6 ruststand, scoorde HKC 
snel tweemaal. DOS counterde 
even snel weer met twee goals 
en gaf direct een signaal af, dat 

zij toch de punten in Westbroek 
wilde houden. HKC raakte wat 
geïrriteerd dat het maar niet lukte 
om de tegenstander van zich af te 
schudden. Halverwege de tweede 
helft bij 11-9 voor DOS, begon-
nen beide coaches te wisselen. Bij 
DOS had dit helaas niet het beoog-
de effect, maar HKC bezit een hele 
sterke reservebank. De wisselspe-
lers van de gasten scoorden vier 
keer op rij. Bij 11-13 scoorde DOS 
nog wel de 12-13, maar met twee 
doelpunten sloeg HKC het beslis-
sende gat in de wedstrijd. DOS 
probeerde het nog wel, maar kon 
de achterstand niet meer weg wer-
ken. Ondanks de 14-17 nederlaag 
kan DOS terugkijken op een sterke 
wedstrijd tegen de nog ongeslagen 
medekoploper.

Aanstaande zaterdag hoeft DOS 
niet ver te reizen voor de streek-
derby tegen TZ in Maartensdijk. De 
wedstrijd begint daar om 16.00 uur.

DOS moet zijn meerdere in mede-
koploper HKC erkennen.

Actieve wandelgroep
In deze gemeente is een actieve wandelgroep van senioren, die elke 
woensdag een wandeling organiseert. Steven Roskott vertelt: ‘In prin-
cipe is er elke 1ste en 3de woensdag een korte wandeling (plm. 10 km) 
en elke 2de en 4de woensdag een 10 tot 15 km-variant. Wij verzamelen 
om 10.00 uur bij Wijkrestaurant Bij de Tijd, Prof. P.J.W. Debeyeweg 1 
in De Bilt en vertrekken vandaar met auto's naar het beginpunt van de 
wandeling. De aanrijroute is maximaal 50 km. Degenen die mee rijden 
betalen een bijdrage in de benzinekosten op basis van enkele-reis-km. 
Wanneer er een 5de woensdag in een maand valt, wandelen we wat 
verder weg en vaak gaan we dan met openbaar vervoer’. 

Eén keer per jaar in het voorjaar wordt er een driedaagse wandelreis ge-
organiseerd. De wandelingen gaan altijd door. Aan- of afmelden is niet 
nodig. Ook mensen uit andere kernen en omliggende plaatsen zijn van 
harte welkom. Het wandelprogramma wordt voor twee maanden be-
kend gemaakt met de namen van degenen, die de leiding hebben naast 
de afstanden van de wandelingen. Een aantal dagen vooraf wordt via 
e-mail de wandeling en de aanrijroute aan alle deelnemers doorgege-
ven. Er wordt een kleine bijdrage voor de gemaakte kosten gevraagd. 
Steven Roskott tenslotte: ‘Als de pot leeg is vragen we een aanvulling. 
We zouden graag in contact komen met personen, die graag wandelen 
en zo af en toe een wandeling willen organiseren'. Voor informatie of 
contact Steven Roskott, tel. 030 2204633 of 06 81228833.TZ houdt verdedigend de druk hoog op ASVD. (foto Stan Elderhorst)

Schoolkorfbaltoernooi 
Korfbalclub Tweemaal Zes in Maartensdijk organiseerde het Jumbo 
Jelle Farenhorst Schoolkorfbaltoernooi: een jaarlijks terugkerend eve-
nement dat al vrijwel vanaf de oprichting van de vereniging (1968) op 
de kalender staat. Het volledige programma is onder schooltijd zodat 
alle kinderen in plaats van een lesdag een heerlijke dag sporten hebben. 

De winnaar van de wisselbeker voor groepen 5 en 6 is ’t Kompas (West-
broek) geworden.(zie foto). De wisselbeker voor groep 7 en 8 is ook 
veroverd door ’t Kompas.



ding gezocht in Bilthoven 
voor 4 uur per week (niet op 
vrijdag) . Tel 030-2543588

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

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

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus voor stoelen en fau-
teuils. Tel. 035-6230901 of 
06-53449761

Ervaren jonge vrouw 
biedt zich aan als 
HUISHOUDELIJKE hulp. 
Ref. mogelijk tel 0687308640

De Groene TUINMAN wiedt 
en schoffelt, snoeit en zaagt, 
plant en voert groenafval af 
en geeft advies, deze herfst 
voor €30,00 per uur inclusief 
btw. 06 53760310, degroene-
tuinman@xs4all.nl, www.
groenetuinman.nl

Jonge vrouw zoekt werk 
als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Met ervaring. Tel. 
06-84807630/030-8796002

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

LOODS/OPSLAGRUIMTE 
te huur 40m2 incl. elektra 
net buiten Utrecht (Postcode 
3737) €239,- per maand. Inl. 
06-18083385.

Lieve JOLANDE wij 3-8-
2019 koepel Beauforthuis 
dansen op Arabische klanken 
nu mis ik jou bel mij alsje-
blieft? Tel. 06-44378105.

BEDANKT Marga, Linda, 
Hilda, Ria, Joep, Bep, Anja, 
Monique, hartelijk dank 
voor jullie inzet voor het 
Prinses Beatrix Spierfonds in 
Westbroek. 
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Te koop aangeboden
Motorkleding dames: laar-
zen Dainese zwart/geel/
wit mt40 prima staat €45,-. 
Handschoenen Kevlar mt S 
€10,-. Tel 06-21271484

Boek De paus in het Vaticaan 
door Bisschop van Paralus te 
Rome €1,-. Tel: 06-14040516

Twee mooie stenen vazen 
zandkleur met donkere teke-
ning hoogte 24,50+30,50cm. 
Samen €5,-. Tel: 06-14040516

Twee boeken van Herta 
Muller; De koning buigt, 
de koning moordt en Adem 
Schommel samen €2,-. Tel: 
06-14040516

Vroege Sinttip: tweeling pop-
penbuggy z.g.a.n. merk Baby 
Born kleur roze €15,-. Tel. 
06-12834990

4 winterbanden incl. velgen 
met hoog profiel 195x60 R15. 
€50,-. Tel. 06-13511558/030-
2614315

Herenkostuum grijs maat 56. 
€45,-. Tel. 06-52466524

Tv Flatscreen Philips met 
standaard voor mooie bos-
bloemem. Tel. 0655555016

Trampoline, elfje. 3.60m met 
extra dikke beschermrand 
€250,-. Tel.06-29144915

Kinderledikantje inc .laken en 
dekentje en matrasje. €25,-. 
Tel.0346-211615

Kinderfiets (20 inch) 4 t/m 6 
jaar €35,- Tel. 035-6241475

Open haardscherm €10,-. Tel. 
035-6241475 

Dubbele spoelbak (Franke) 
60x50 + Kraan (Grohe dou-
che) €25,-. Tel. 035-6241475

Heren polshorloge opwind/
automaat voor verzameling. 
Oud model. Tel. 06-85538947

Kinderstoel 2 delig hout. 
€20,-. Tel. 036-211615

Nieuw in verpakking 
blauw hoeslaken, double 
Jersey. Merk: Romanette. 
140 x 200cm. €15,-. Tel. 
06-29506849

Fietsen/ brommers
Herenfiets Batavus Touring 
20 jaar oud, eerste eigenaar. 
3 versnellingen, anti-lekban-
den. Voor student €50,-. De 
Bilt 030-2205368
 Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij?  Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Ervaren hulp in de huishou-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................
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Kas Brocante 28 september 2019
Zaterdag 28 september van 10.00 tot 16.00 uur is er weer 
de traditionele Kas Brocante op de boomkwekerij van Jan 
van Vulpen aan de Groenekanseweg 250 in Groenekan. In 
de kas vind je brocante, meubels, curiosa, 2hands kleding & 
schoenen, sieraden, prachtige verse boeketten en bijzondere 
stekjes. Er is koffie/thee en taart en zelfs voor een knipbeurt 
kun je bij onze Knappe Knipper terecht. Buiten de kas kun je 
heerlijk over de kwekerij lopen met bomen, struiken, planten 
en tuindecoraties. Wees welkom!

Paardenstalling gezocht
Kleinschalige sportstal is op zoek naar accommodatie omge-
ving De Bilt. Met mogelijkheid voor het stallen van 5 - 10 
paarden, weidegang, rijbak en/of aanleg tot en mogelijkheid 
voor uitbreiden van faciliteiten. Bel 06-22526995

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

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

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

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

Gratis hoortest dagen in Loosdrecht. Wilt u een hoortest 
omdat u de laatste tijd klachten krijgt dat u slecht verstaat? 
Dat kan tijdens de gratis hoortest dagen van HOORMENU 
i.s.m. Buffing Optiek & Audiologie op de Nootweg 59 in 
Loosdrecht. Screening is deskundig, discreet en wordt ver-
richt in onze speciaal ingerichte audioruimte door een gedi-
plomeerd audicien sTaR geregistreerd. Alleen op afspraak 035 
2400123, www.hoormenu.nl. Maak een afspraak!

Cursussen/ trainingen 
Cursus ‘Sterk met Pijn’ komt naar Maartensdijk... Ken 
je iemand met chronische pijn of heb jezelf chronisch pijn? 
En ben je op zoek naar tips, erkenning en herkenning van de 
klachten? Wij helpen je graag op weg met deze zelf manage-
mentcursus. 
Introductie / Voorlichtingsbijeenkomst: Vrijdag 4 oktober 
2019 15.00-17.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt inge-
gaan op de inhoud van de cursus voor mensen met chronische 
pijn en spreekt er een specialist op het gebied van chronische 
pijn en positieve gezondheid.
Aanmelding voor de introductie / voorlichtingsbijeenkomst is 
verplicht i.v.m het beperkte aantal zitplaatsen. Ook uw part-
ner/kinderen/ouder(s)/familieleden/vriend(in) zijn natuurlijk 
van harte welkom op deze avond. 
Cursusbijeenkomsten zijn op de vrijdag van 15:00 tot 17:00 
uur:  Okt 18 en 25, Nov 1,8,15,22 en Dec 6 en 13
Aanmelden 
Heb je chronische pijn en wil je verder met jouw leven? Ben 
je er klaar voor om de volgende stap te nemen. Schrijf je dan 
in voor onze cursus en/of voorlichtingsbijeenkomst. Je kunt 
dit doen door een e-mail te sturen aan inge@sterkmetpijn.nl. 
Je ontvangt dan verdere informatie van ons.

Workshop natuurmeditatie op zondag 6 oktober van 
9.30-12 uur in het Leyense bos door Mamaji Godefrooij. 
€15,-. Dinsdagavonden meditatie met klank, beweging en 
stilzitten in Bilthoven. Vrijdagochtenden natuurmeditatie in 
het Leyense bos. Als rustpunt in de week. Om de stilte en 
je innerlijke stem te kunnen waarnemen. Betaling met strip-
penkaarten. Meer info: www.zijnmetwatis.nl Praktijk voor 
meditatie en bewustzijn.

Baby Observatie
In het kader van een opleiding ben ik op zoek naar een gezin 
waar binnenkort een baby geboren wordt, en waar ik gedu-
rende 18 maanden éénmaal per week een uurtje langs mag 
komen om te zien hoe het kindje zich ontwikkelt in relatie 
tot de moeder en de andere gezinsleden. Wie lijkt dit leuk en 
denkt mij te kunnen en willen helpen? Graag kom ik met je/
jullie kennismaken en er meer over vertellen, uiteraard geheel 
vrijblijvend. Mijn naam is Leontine Brameijer en je kunt me 
bereiken op 06-23821432. Ik zou je zeer dankbaar zijn!

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

Mindfulness training start maandag 7 oktober
Op maandag 7 oktober van 19:30 tot 21:45 uur start in 
Dijckstate de 8 weekse Mindfulness training. Leer omgaan 
met stress of negatieve gedachten en leef weer NU. Sonja is 
gecertificeerd trainer en de training wordt vergoed door veel 
zorgverzekeringen. Wil je meer weten? Er is op maandag 30 
september een introductieworkshop in de Vierstee, hiervoor 
moet je je wel aanmelden. Voor aanmelden mail: sonja@
mindful4u.nl of bel 06 2298 0667 voor meer info ga naar: 
www.mindful4u.nl

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

Zoete overvloed
Donkerblauw en sappig lonken de druiventrossen 
aan de muur van de boerderij. Onweerstaanbaar voor 
de kippen die hier vroeger liepen, maar vandaag lijk 
ik de enige die zich eraan tegoed doet. Zelfs geen en-
kel insect te zien. Een geluk dat deze lekkernij groeit 
bij de buren, waar ik gastvrij mee mag plukken van 
de rijke oogst.(Karien Scholten)

In haiku:

Zoete overvloed
Nog niet ontdekt door 
wespen
Zo gulzig geplukt

advertentie
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Team Sarah Buis behaalt zilver
Zondag 15 september is Biltse waterpoloster Sarah Buis en haar team tweede geworden tijdens 

het WJK op Madeira. Het is 10 jaar geleden dat Nederland zilver pakte op het WJK. 

Een prachtige zilveren medaille 
was die zondagavond het hoogst 
haalbare voor de Nederlandse da-
mes bij het WJK onder de 20 jaar. 
Rusland was in de finale in Funchal 
met 5-11 een maatje te groot voor 
de ploeg van Evangelos Doudesis. 
Nederland wist dat het in de finale 
boven zichzelf uit moest stijgen 
om de ijzersterke Russinnen te ver-
slaan. Rusland had in het toernooi 
tot dan toe verreweg de beste in-
druk achtergelaten en al haar duels 
met groot verschil gewonnen.

In de finale trok Rusland die lijn 
door. In no-time keek het Neder-
lands team tegen een 1-5 achter-
stand aan. Jong Oranje deed nog in 
de eerste periode iets terug (3-5), 
maar voor de rust was de marge 
alweer vier: 3-7. Daarna contro-

leerde Rusland het duel en slaagde 
Nederland er niet meer in dichterbij 

te komen. Met toch een prachtige 
zilveren plak tot gevolg.

Samenwerking in kring De Bilt is 
boost voor jeugdtennis 

Kring De Bilt is bij de KNLTB opgevallen als een zeer succesvolle samenwerking. Vrijdag 20 
september werd er door de Kring bij Tautenburg in Maartensdijk gespeeld. 

Eens in de twee maanden komen 
de acht tennisverenigingen uit de 
gemeente De Bilt bij elkaar. Het 
is een vruchtbare samenwerking 
tussen de clubs uit deze kring. Zo 
is het gezamenlijk georganiseerde 
Jeugd Kring Toernooi een suc-
cesnummer. Ook wanneer compe-
titieteams kampen met een tekort 
aan spelers reiken de verenigingen 
elkaar de helpende hand. ‘Ieder-

een is winnaar van deze samen-
werking’, geeft Simone Verbeek, 
voorzitter van de jeugdcommissie 
van TV FAK, enthousiast aan.

Voordelen
De bijeenkomsten in de kring 
van de gemeente De Bilt geven 
goed weer welke voordelen het 
voor clubs kan opleveren wan-
neer verenigingen uit de buurt de 

samenwerking zoeken met elkaar. 
‘Elke club heeft wel te maken met 
dezelfde uitdagingen’, weet Ver-
beek. ‘Waarom zou je op eigen 
houtje alles gaan proberen op te 
lossen, terwijl andere clubs mo-
gelijk meer ervaring hebben op 
bepaalde gebieden? Vanuit die ge-
dachte zijn we een kring opgestart 
met LTV Meijenhagen, Helios en 
TV FAK.’

Salvo Herfsttoernooi 
Op vrijdag 1 november organiseert Volleybalvereniging Salvo ‘67 
uit Maartensdijk weer haar traditionele herfsttoernooi in De Vier-
stee in Maartensdijk. Dit jaarlijks terugkerende sportieve evene-
ment staat open voor bedrijfs-, familie-, vrienden-, sport- of buurt-
teams uit de regio.

Het toernooi kent een poule voor beginners (onervaren spelers), een 
poule voor gevorderden (recreanten) en een poule voor competitie-
spelers. In elk team van 6 personen zitten minimaal 2 vrouwen. De 
wedstrijden beginnen rond 19.00 uur en duren tot omstreeks 23.00 
uur. Het aantal deelnemende teams is beperkt. Vorm met collega’s, 
familie, vrienden straat- of buurtgenoten een team en praat na afloop 
gezellig na aan de bar van De Vierstee. Snel aanmelden voorkomt 
teleurstelling. Meldt het team aan vóór 19 oktober 2019 bij info@
salvo67.nl. Zie ook www.salvo67.nl.

Shirt sponsor Salvo 1

Wijngroothandel LFE in Maartensdijk heeft zich voor vier jaar ver-
bonden als shirtsponsor van het 1e herenteam van volleybalvereniging  
Salvo’67 uit Maartensdijk. Het team poseert trots in de nieuwe shirts. 

Eerste winst SVM
De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen speelde het Maartensdijkse SVM tegen Vv De Dreef 

in Utrecht; voor de Maartensdijkers een onbekende tegenstander.

De eerste helft kenmerkte zich als 
rommelig. SVM was gevaarlijker 
en kreeg ook direct wat kansjes. 
Het bleef het eerste half uur bij 
speldenprikken, gevolgd door de 
Maartensdijkse hulp aan de tegen-
stander bij het behalen van een 
voorsprong (1-0). Maar dan heeft 
SVM plaaggeest Mike de Kok nog 
in de spits: binnen 2 minuten was 
het 1-1 met dankbare hulp van 
Jordi van der Lee. Daarna waren er 
nog enkele Maartensdijkse kansen 
op een voorsprong, maar die ble-
ven onbenut. 

Rust
Na de rust trok een ongewijzigd 
SVM het initiatief naar zich toe. 
Jordi van der Lee zorgde voor de 
1-2 en even later zette Nicky Engel 
Jordi vrij voor de doelman van de 
tegenstander en vergrootte de Maar-
tensdijkers hun voorsprong. Uit een 
prima aanval scoorde Stijn Orsel de 
1-4; gevolgd door opnieuw een mo-
ment van verslapping in de SVM-
verdediging (2-4), waarmee de 
eindstand werd bereikt. Aanstaande 
zaterdag begroeten de Maartensdij-
kers streekgenoot VIOD uit Tienho-
ven. [HvdB]

zaterdag
28 september
aanvang: 14.00 uur

RABOBANK

FC DE BILT

MONNICKENDAM

advertentie

Aanhaken
Inmiddels zijn daar TC Bilthoven, 
Tautenburg, TC Voordaan, Het 
Kraaienveld en TV Hollandsche 
Rading bij aangehaakt. Het doel is 
vooral om het jeugdtennis in de om-
geving naar een hoger plan te tillen. 
Afgelopen juni was Helios gastheer 
van het eerste Jeugd Kring Toernooi. 
In september stond editie nummer 
drie op de agenda. ‘Zo’n 35 kinde-
ren uit verschillende leeftijdscatego-
rieën deden mee’, vervolgt Verbeek. 
‘Gezamenlijk zorgen we voor de 
promotie. Dat deden we door een 
flyer te verspreiden bij alle vereni-
gingen. De organiserende club re-
gelt de planning en kleedt het geheel 
aan. Elke vereniging komt een keer 
aan de beurt. Daarmee worden de 
verenigingen minimaal belast, maar 
hebben de kinderen uit de omgeving 
wél meerdere keren per jaar een gaaf 
toernooi waar zij aan deel kunnen 
nemen’.

Teams compleet
Ook bij de teamindeling voor de 
competitie weten de clubs elkaar 

te vinden. Verenigingen die een 
team niet compleet kunnen krijgen, 
kloppen bij buurtverenigingen aan 
om tot een oplossing te komen. 
‘Zo hebben wij twee spelers van 
Tenniskids Groen kunnen helpen 
aan een team bij Helios, terwijl 
wij juist weer op zoek waren naar 
twee tennissers voor een team uit 
Tenniskids Geel. Op die manier 
kunnen we zoveel mogelijk teams 
inschrijven voor de competitie. En 
dat komt het tennisplezier van de 
kinderen weer ten goede’. 

Vrij
De verenigingen uit de kring on-
derzoeken nu de mogelijkheden om 
kinderen, ongeacht de club waar 
zij lid zijn, vrij te laten spelen op 
één van de parken. ‘Het komt voor 
dat kinderen uit één klas bij ver-
schillende verenigingen tennissen. 
Idealiter maken we het mogelijk 
dat zij op de woensdagmiddag bij 
elke vereniging terecht kunnen om 
te spelen. We bekijken nu hoe we 
dat in de praktijk mogelijk kunnen 
maken’.           (Jessica Creijghton)

Jeugdspelers uit 8 tennisverenigingen vinden elkaar op de velden van Tautenburg. 

Mike de Kok krijgt een niet opge-
merkt steuntje in de rug. [foto Henk 
van de Bunt]

De doelvrouw heeft het zwaar in de finale tegen Rusland.



Paddenstoelenwandeling 
Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar de piek ligt toch dui-
delijk in de herfst. Wanneer en in welke aantallen ze precies boven 
de grond komen, hangt af van temperatuur en vochtigheid. Vorig jaar 
was het voor de paddenstoelen door de droge zomer een slecht jaar. 
Deze zomer was ook warm, maar gelukkig wel natter. Het IVN De 
Bilt verzorgde een paddenstoelenwandeling op zondag 22 september 
in het Ridderoordse Bos. [WE]

De vele belangstellenden wordt verteld over het ontstaan en de functie 
van paddenstoelen en hoe de ver-
schillende soorten te herkennen. 
[foto Walter Eijndhoven]
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Vanaf 2 oktober nieuwe à la carte kaart!

Woe.
25-09
Do.

26-09
Vr.

27-09
Za.

28-09
Zo.

29-09

Kipsaté 
met frietjes en sla

Gebakken zalmfilet 
met Hollandaisesaus

Spinazierol met 
geitenkaas en honing

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
02-10
Do.

03-10
Vr.

04-10
Za.

05-10
Zo.

06-10

Rib-eye van de grill
met knoflooksaus

Scholfilet
met kreeftensaus

Mexicaanse wrap
met maïs, bonen

en salsa

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

Schaapskudde 
graast op de Heijntjeskamp

door Walter Eijndhoven

Waarschijnlijk vroeg menigeen zich af ‘Waar gaan al die schapen naartoe?’, toen woensdag 
18 september een grote kudde van 280 dieren voorbij liep. De kudde was onderweg van 

standplaats Vliegbasis Soesterberg via Bosch en Duin naar de Heijntjeskamp op 
Beerschoten, om zich hier te goed te doen aan het gras tussen de heidestruiken.

Woensdag 18 september en donder-
dag 19 september graasde voor het 
eerst in 80 jaar weer een schaaps-
kudde op de Heijntjeskamp, het 
bosgebied tussen Beerschoten in 
De Bilt en Panbos in Zeist. 'Het is 
de beloning na vijf jaar lang iedere 
winter struiken trekken door de 
vrijwilligersgroep De Heikrekels', 
vertelt vrijwilliger Jelle van der 
Zee. 'In 2014 zijn wij met zo'n vijf-
tien man begonnen om in dit gebied 
de heide weer terug te krijgen. In 
het begin dachten wij vaak ‘Waar 
zijn wij aan begonnen?’, het was 
één groot bosgebied. Iedere winter 
was onze groep hier te vinden en 
uiteindelijk kregen wij het voor el-
kaar en ontstond er een mooi stuk 
heidegebied'. Buiten het omheinde 
gebied schieten her en der alweer 

heidestruiken omhoog en maken 
meer en meer bomen en struiken 
plaats voor heide, net als honderd 
jaar geleden. 

Vervolgbeheer
Martijn Bergen, de boswachter van 
onder andere de Heijntjeskamp, 
kijkt vol trots naar de schaapskudde 
in het omheinde stuk. 'Echt heel 
gaaf dat hier nu een paar dagen een 
schaapskudde rondloopt', vertelt 
hij. 'De vrijwilligersgroep deed het 
voorwerk, alle boompjes zijn door 
hen verwijderd. En nu kunnen wij 
verder met het vervolgbeheer. Zie 
je hoe die schapen eerst de bochtige 
smele (plantensoort) opeten? Als 
zij hier lang genoeg staan, eten zij 
ook de minder lekkere grassen op 
en daar is het ons óók om te doen'. 

Vergrassing
'De schapen staan nu op een om-
heind terrein van 1,34 hectare', 
vult schaapherder Clements Oude 
Groeniger aan. 'Dankzij het graas-
gedrag van de schapen gaan wij 
de vergrassing van de heide tegen. 
Deze vergrassing, onder andere 
door pijpenstrootje en bochtige 
smele, gaat heel hard. Als wij hier 
niets tegen doen, houden wij geen 
heidevelden meer over en dat zou 
jammer zijn'. 

Thuisbasis
Vanaf het vroege voorjaar gaat de 
kudde schapen, samen met herder 
en honden, op pad en begrazen zij 
natuurgebieden van het Utrechts 
Landschap. Sinds 2012 grazen zij 
in gebieden aan de zuidkant van de 

Laatste openstelling 2019
Gewekt door herfstvocht,

Na zinderende hitte
De herfsttijloos bloeit! 

Bekijk ook het nieuwe laarzen-pad over het trilveen in de Moeras- en 
Stinzenplantentuin. De toegang is vrij op zaterdag 28 september tussen 
10.00 en 17.00u, ingang Kerkdijk 132 te Westbroek. 

Drukke boel 
bij Repair Café Bilthoven

Meer dan 100 mensen kwamen afgelopen zaterdag met hun kapotte spullen naar de WVT. 
Daar stond een team van 11 reparateurs klaar om hen te helpen alles te fixen. Helaas 

kon niet iedereen geholpen worden en is zo’n 5-tal mensen bij binnenkomst 
gelijk gezegd dat zij niet aan de beurt zouden komen. 

Lia de Vries uit Bilthoven kwam 
met een mooi schaaltje om koekjes 
op te presenteren. Het handvatje 
was losgegaan. Reparateur Kees 
had het in een mum van tijd weer 
eraan gesoldeerd; Lia blij naar 
huis en Kees op naar de volgende 
klus. Verder werden er o.a. lampen, 
stofzuigers, fietsen, broeken, een 
koffiemachine, een pet, een heg-
genschaar en een ijsmachine gere-
pareerd.

Het volgende Repair Café Bilt-
hoven is op zaterdag 9 november. 
Meer info op: https://repaircafebilt-
hoven.wordpress.com/

Er wordt uiterst secuur gewerkt. 
(foto Frans Poot)

Vrijwilligers, schaapherders en boswachter Martijn Bergen (2e van links) zijn verheugd over het resultaat.

Midden vorige week graasde voor het eerst sinds 80 jaar weer een 
schaapskudde op de Heijntjeskamp. 

Utrechtse Heuvelrug (Elst en Leer-
sum). Verder loopt de kudde in het 
gebied rond Renkum en sinds twee 
jaar ook in Driebergen/Zeist. De 
Heijntjeskamp is daar nu bijgeko-

men. Vrijdag 20 september ging 
de kudde weer huiswaarts naar 
de schaapskooi op de Vliegbasis 
Soesterberg, de thuisbasis van de 
280 schapen. 
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