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Waarmerk drempelvrij.nl 
Slagroomtaart en een ingelijst certificaat met daarop het Waarmerk Drempelvrij.nl. Dat kreeg 

burgemeester Arjen Gerritsen donderdag aangeboden van stichting Accessibility.

De gemeentelijke website www.
debilt.nl is officieel drempelvrij, 
toegankelijk voor iedereen. De ge-
meente De Bilt is hiermee één van 
de 10 gemeenten, die het waarmerk 
met de drie sterren mag dragen.

Kwaliteitsmerk
Het is belangrijk, dat de gemeen-
telijke website voor iedereen 
toegankelijk is. Het Waarmerk 
drempelvrij.nl is het Nederlandse 
kwaliteitsmerk voor toegankelijke 
websites. Als een website toe-
gankelijk is, kan deze door alle 
bezoekers goed worden gebruikt. 
Van bezoekers die gebruik maken 
van een brailleleesregel tot bezoe-
kers met een smartphone. Ook is 
de website dan goed vindbaar in 
zoekmachines. 

Hoogste niveau 
Om in aanmerking te komen voor 
het waarmerk is de gemeentelijke 
website getoetst op de web-richtlij-
nen: dit zijn de regels voor kwaliteit 
en toegankelijkheid van websites. 
Overheidsorganisaties hebben met 
elkaar afgesproken zich hieraan te 
houden. Voldoet een website aan 
deze richtlijnen dan mag het Waar-
merk drempelvrij.nl gevoerd wor-
den. Er zijn verschillende niveaus 
en De Bilt mag als één van de 10 ge-
meenten het waarmerk met de drie 
sterren, het hoogste niveau, dragen.

Bijpraten over 
Utrecht Science Park

De VVD-De Bilt brengt op vrijdag 16 september tussen een bezoek aan Utrecht Science Park. 
Gestart wordt met een welkom om 15.30 uur door directeur Floris de Gelder, 

gevolgd door een (interactieve) presentatie, een korte wandeling over het 
terrein en een afsluitend ontmoetingsmoment.

In 2011 hebben de gezamenlijke 
bewoners van het universiteitster-
rein De Uithof besloten om het ge-
bied verder te ontwikkelen onder 
de naam Utrecht Science Park. Op 

dit terrein van 300 hectare aan de 
oostkant van Utrecht zijn gemid-
deld meer dan 80 organisaties en 
bedrijven gevestigd. De kennis en 
expertise die op het Utrecht Sci-

ence Park aanwezig zijn dragen 
bij aan een gezonde en duurzame 
maatschappij en maken Utrecht tot 
de meest competitieve regio van 
Europa.

Bilthoven
Het Antonie van Leeuwenhoekter-
rein in Bilthoven wordt een afde-
ling van het Utrecht Science Park 
(USP). Het ALT-terrein krijgt ook 
een nieuwe naam: Utrecht Science 
Park Bilthoven. In een intentiever-
klaring staat dat alle partijen zich 
zullen inspannen om het USP Bilt-
hoven verder te ontwikkelen. Op 
die manier moeten innovatieve be-
drijven en hoogwaardige kennisin-
stituten worden aangetrokken om 
zich in Bilthoven te vestigen. Op 
dit moment staat het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) op het terrein, maar dat 
vertrekt in 2018 naar het Utrechtse 
Science Park. 

Samenwerken
Het Utrecht Science Park en Sci-
ence Park Bilthoven willen gaan 
samenwerken op het gebied van 
marketing en acquisitie volgens 
een satellietmodel met twee lo-
caties: Utrecht Science Park/
De Uithof als centrale locatie in 
Utrecht, en een tweede locatie in 
Bilthoven. De bijeenkomst is voor 
iedereen die meer wil weten over 
wat er in deze omgeving gebeurt 
om mensen langer en gezonder te 
laten leven. Wat zijn de ontwikke-
lingen? Welke organisaties zijn er 
actief? 

Graag vooraf aanmelden bij se-
cretaris@vvd-debilt.nl.Het mooiste studentencomplex ter wereld, Casa Confetti, staat op het USP en vormt het bewijs dat hoogwaardige 

en betaalbare huisvesting wel degelijk kan samengaan met uitzonderlijke architectuur. 

Utrecht Science Park van bovenaf.

Burgemeester Arjen Gerritsen krijgt het certificaat aangeboden van 
Ron Beenen, programmamanager bij Stichting Accessibility.

in de gemeente De Bilt

Lees er alles over vanaf pagina 11

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

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

Wij verzorgen uw drukwerk en álle 

aanverwante zaken van A tot Z. U bepaalt 

het instapmoment én het uitstapmoment

in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.

Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.

Uw lokale
drukwerkspecialist

van  advies 

 dr
uk

werk van A tot Z  A 
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

28/08 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
28/08 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer, 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
28/08 • 18.30u - Ds. J. Nap

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
28/08 • 10.30u - Ir. A.P.B. van Meeteren 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

28/08 • 10.00u - De heer Herman 
Kesting, Oost Europa Zending 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
28/08 • 10.30u - Mevrouw J. Noten en de 

heer J. Ham
 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

28/08 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
28/08 • 16.30u - Ds. C. van Benthem

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

28/08 • 10.00u - Ds. A.F. Troost 
28/08 • 19.00u - Ds. L. Schaap

Pr. Gem. Immanuelkerk
28/08 • 10.00u - Samendienst in de 

Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
28/08 • 10.00u - Samendienst met 

Immanuelkerk Mevr. ds. E.H.W. Stam, 
Viering Heilig Avondmaal 

R.K. St. Michaelkerk
28/08 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastor R. Loozekoot 

Volle Evangelie Gemeente
28/08 • 10.00u - Spreker Kees van 

Gelderen

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

28/08 • 10.30u - de heer B. van Empel 

Herv. gemeente Blauwkapel 
28/08 • 15.30u - Proponent G.A. van 

Ginkel 

Herst. Herv. Kerk
28/08 • 10.30u + 18.00u Ds. H. Zweistra

Onderwegkerk Blauwkapel
28/08 • 10.30u - Pastor G. Weersink  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

28/08 • Samendienst met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk 

ds. J. Spoor

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

28/08 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
Voorbereiding Heilig Avondmaal

28/08 • 18.30u - Prop. M.G.M. Mudde

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

28/08 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. 
Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
28/08 • 10.00u Geen dienst. Samendienst 

in en met Kapel Hollandsche Rading  

St. Maartenskerk
28/08 • 10.30u Eucharistieviering Pastor 

Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

28/08 • 10.00u - Dhr. C. Veldhuizen 
28/08 • 18.30u - Ds. J. Wolswinkel

PKN - Herv. Kerk
28/08 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

28/08 • 18.30u - ds. J. Lammers

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 27 augustus wordt 
door muziekvereniging Kunst 
& Genoegen oud papier in Hol-
landsche Rading ingezameld. 
De wagen vertrekt om 9.00 uur 
vanaf ‘Het Rondje’. U wordt 
vriendelijk verzocht de papier-
containers en/of het goed ge-
bundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 27 augustus zame-
len leden van muziekvereniging 
De Vriendenkring weer oud 
papier in. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om het oude papier vóór 
8.00 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.

Vernissage in Galerie Mi

Op zondag 28 augustus van 
14.00 uur tot 17.30 uur zal 
de vernissage van een nieuwe 
expositie plaatsvinden in Gale-
rie Mi. De kunstenaars zijn aan-
wezig en onder het genot van 
een drankje en hapje kunt u 
genieten van bijzondere kunst. 

Dit keer heeft Mirande de 
volgende kunstenaars bijeen 
gebracht. Schilderijen van Erik 
Zwezerijnen, Bram van Baal-
en en Mirande Waterlaat zelf. 
Beelden van diverse materialen 
van Babette Degraeve, Mar-
joke Reinink en Stefan Kuij-
ken. Toegang gratis.Galerie Mi, 
Beethovenlaan 13 in Bilthoven 
www.galeriemi.nl

Taizéviering 

Zondag 28 augustus om 19.30 
uur is er in de Immanuëlkerk in 
De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid 
nr. 49 een Taizéviering met 
koor en instrumentalisten onder 
leiding van Els Firet.

Een viering in de sfeer van 
het Franse klooster in Taizé. 
Er wordt gezongen in verschil-
lende talen en er is gelegenheid 
om stil te zijn. Iedereen, jong of 
oud, van harte welkom.

Repair café met leut

Zaterdag 27 augustus van 10.00 
tot 14.00 uur is er weer Repair 
Café met Leut in het dorps-
huis van Hollandsche Rading. 
Leut staat voor gratis koffie 
met gebak en een hoop gezel-
ligheid. Vanzelfsprekend staat 
het repair-team weer klaar om 
van alles en nog wat te repare-
ren. Dus is er iets stuk, kleding, 
meubilair, gereedschap, speel-
goed huishoudelijk apparaat, of 
wat dan ook, niet weggooien 
maar ga naar het reapir café. 
Ook voor koper- en zilverpoet-
sen is de vakman aanwezig. 
Heb je niets te repareren?
Ga dan gewoon voor de gezel-
ligheid. Je steekt er altijd wat 
van op

(Willem Pols)

Inzameling Rommelmarkt

Op zaterdag 3 september orga-
niseert de Protestantse Gemeen-
te Maartensdijk - Hollandsche 
Rading weer de jaarlijkse 
rommel-/boekenmarkt. Boe-
ken, kopjes, glaasjes, vazen, 
bloempotten, speelgoed, tassen, 
kleedjes, puzzels, kleine meu-
bels, tv’s, radio’s, gereedschap, 
cd’s, schilderijen, kerstspullen, 
pannen etc. zijn van harte wel-
kom. Heeft u nog spullen voor 
deze markt dan kunt u die inle-
veren op zaterdag 27 augustus 
van 10.00 uur tot 13.00 uur 
of donderdag 1 september van 
19.00 uur tot 21.00 uur, bij 
de Ontmoetingskerk, Kon. Juli-
analaan 26 te Maartensdijk. 

Cursus Muziektheater

Hou je van zingen, toneelspelen 
en dansen? Kom dan op woens-
dag 7 september naar Buurthuis 
De Groene Daan te Groenekan, 
waar de cursus Muziektheater 
voor kinderen vanaf 7-12 jaar 
weer van start zal gaan. De 

cursus bestaat uit twee delen. In 
het eerste deel wordt er gewerkt 
aan stemvorming: ademhaling, 
houding, eenvoudige zangoe-
feningen en samenzang. Daar-
naast worden er spelopdrachten 
en improvisaties gedaan, waar-
door de kinderen zich bewust 
worden van hoe ze zich op het 
toneel kunnen bewegen en hoe 
ze zich aan het publiek kunnen 
presenteren. 

Na de herfstvakantie gaan we 
repeteren aan de musical die we 
eind april 2017 twee keer zullen 
spelen. Dat kan een bekend stuk 
zijn of een bewerking/ zelf voor 
de groep geschreven voorstel-
ling. De lessen worden gegeven 
door Carlijn Stolten. Informatie 
en inschrijfformulieren
carlijnstolten@gmail.com.

Concert in 
kerkje van Blauwkapel

Op zondag 28 augustus is er 
van 15.00 tot 16.00 uur in het 
kerkje van Blauwkapel een gra-
tis toegankelijke concert van de 
folkgroep King of the Fairies. 
De musici, die eerder met suc-
ces optraden in 2009, 2011 en 
2013 brengen ook nu weer een 
afwisselend programma Ierse 
traditionele muziek; van dans-
muziek met opzwepende rigs, 
reels en hornpipes tot rustige 
luistermuziek zoals ‘slow airs’. 

Na afloop is er bij droog weer 
op het terras voor het dienstge-
bouwtje gelegenheid om na te 
praten. Parkeren in Blauwkapel 
kan alleen in de parkeervakken 
op de Kapelweg en op het par-
keerterrein aan het eind van de 
Kapelweg achter de hekken.   
(Ben van Hoeflaken)

Burgemeester
naar Westbroek

Westbroek Doet had al voor 
het aangekondigde vertrek naar 
Almelo van burgemeester Arjen 
Gerritsen bekend werd, de toe-
zegging van de eerste burger 
van De Bilt, dat hij zich graag 
wilde laten interviewen in het 
Westbroekse Dorpshuis over 
het ambt van burgemeester. 

Het is een unieke gelegenheid 
om in gesprek te gaan met de 
burgemeester, die altijd graag 
naar de kernen komt om te spre-
ken over het burgemeestersambt 
en andere zaken. De avond is 
op vrijdag 16 september a.s. 

om 20.00 uur in het Dorpshuis 
van Westbroek. Gesprekspart-
ner is de Westbroekse uitgever 
en schrijver van kinderboeken 
Peter van Dijk.

Ontmoet je buren

In het kader van het project 
Zorgzame Buurten organiseert 
de Biltse Bewonersvereniging 
Woonspraak een inloopmiddag 
voor sociale huurders in Bilt-
hoven. 

Alle huurders van SSW zijn van 
harte welkom in het Atrium van 
(woongroep) Lugtensteyn, Ori-
onlaan 31, Bilthoven op vrij-
dag 9 september om 17.30 uur 
onder het genot van een muzi-
kaal intermezzo, een hapje en 
een drankje. Om elkaar beter te 
leren kennen en ervaringen uit 
te wisselen.

Aanmelden: stuur een mail naar 
Sanne@woonspraak.nl

Salsa Workshop

Iedere 1e woensdag van de 
maand vindt de salsa workshop 
‘Dans je gezond en gelukkig’ 
plaats in zalencentrum de Scha-
kel (achter de Immanuelkerk), 
Soestdijkseweg Zuid 49 B in 
De Bilt. De eerste workshop 
is op woensdag 7 september 
van 10.45 - 12.00 uur. Info en 
opgeven www.salsaworkshop.
blogspot.nl

Spullen gezocht voor
verkoopdag

Op 17 september is er weer een 
verkoopdag rondom de Her-
vormde kerk aan de Kerkdijk te 
Westbroek. Zin om uw huis op 
te ruimen of heeft u nog spul-
len beschikbaar? De spullen 
kunnen afgeleverd worden bij 
Reina van den Broek, Dr. Welf-
ferweg 21, tel. 0346 280518 
of Bep Otten, Kerkdijk 26, tel. 
0346 281897. Geen witgoed, 
grote meubels of kleding. Ook 
Douwe Egberts waardepunten 
zijn zeer welkom.

Open dag over keramiek

Zaterdag 27 augustus is er bij 
atelier Voordedijk een open 
dag, waarbij door cursisten 
gemaakt keramisch werk zal 
worden gepresenteerd en toe-
gelicht. Van 13.00 tot 17.00 
uur bij atelier Voordedijk, Voor-
dorpsedijk 41, Groenekan.
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Hebt ú al eens nagedacht over uw uitvaart?

Af en toe mag ik voorlichting geven 
over uitvaartzorg aan groepen 
geïnteresseerden, vaak in combi-
natie met een notaris die dan iets 
over nalatenschap vertelt. Het valt 
me dan op hoe gedetailleerd vragen 
van belangstellenden zijn. En dat 
brengt mij op de vraag: wat stelt 
ú zich voor bij uw uitvaart? Kiest 
u voor een crematie of een begra-
fenis? En wat vindt u een prettige 
plek voor uw afscheid? Het zijn 
vragen die nu misschien geen rol in 
uw leven spelen, maar zou het niet 
prettig zijn als uw nabestaanden 
iets over uw wensen weten als de 
tijd daar is?

Direct na een overlijden worden 
nabestaanden geconfronteerd met 
allerlei vragen. Wat gebeurt er met 
de overledene? Wordt deze thuis 
opgebaard? Dat kan in de mees-
te gevallen heel goed en het kan 
bijdragen aan het verwerkingspro-
ces van nabestaanden. Wij kunnen 
op verzoek iemand ook overbren-
gen naar een uitvaartcentrum, 
waar nabestaanden op bezoek 
kunnen gaan en waar bijvoorbeeld 
een condoleanceavond kan plaats-
vinden. Wat wilt ú het liefst?
En dan de kosten. Een uitvaart kost 
al snel € 5.000,00 en dat bedrag 
kan oplopen aan de hand van uw 

Regelmatig word ik bij iemand uitgenodigd om te komen praten over wat allemaal komt kijken bij een 
uitvaart. Niet eens altijd omdat iemand ernstig ziek is, maar om op een rijtje te zetten waaraan gedacht 
moet worden als het wél zo ver is.  En ~ niet onbelangrijk ~ wat zijn dan de kosten? Na zo’n gesprek 
aan tafel zet ik het besprokene op papier en dat wordt in een mapje bewaard. “Mijn kinderen weten dat 
mapje te vinden en het geeft me rust dat alles geregeld is”.

wensen. U kunt het klein houden of 
groots aanpakken. 

Hebt u al eens nagedacht over 
de vorm waarin de uitvaart kan 
plaatsvinden? Is er een dienst in een 
kerk? Wilt u gebruik maken van de 
faciliteiten van een begraafplaats 
of crematorium, zoals bijvoorbeeld 
een aula? Het lijkt misschien zo dat 
een uitvaart een standaard proce-
dure is,  maar het tegendeel is waar: 
u kunt alle onderdelen daarvan 
zelf bepalen. Zijn er sprekers? Wilt 
u muziek laten horen (al dan niet 
live) of beelden (foto’s of video) laten 
zien? Zijn er bijzondere activiteiten 
of passies die tijdens de bijeenkomst 
aan bod moeten komen? Alles kan. 
Ik begeleid u bij ieder onderdeel en 
kan u helpen er een mooi persoon-
lijk programma van te maken.

Als uitvaartverzorger kan ik u 
vooraf in grote lijnen óf heel gede-
tailleerd informeren over uw 
persoonlijke situatie. Van de keuze 
voor een rouwkaart (die ik in eigen 
beheer maak) en uitvaartkist (af 
anderszins) tot en met de kosten 
van de uitvaart volgens uw speci-
fieke wensen. Ik heb ervaring met 
klein, intiem afscheid, maar ik heb 
ook grote uitvaarten mogen verzor-
gen. 

Is er een uitvaartverzekering? Waar 
en óf u verzekerd bent is voor mij 
niet belangrijk: u ontvangt bij mij 
dezelfde voordelen als bij de partij 
waar u verzekerd bent, inclusief 
toegekende kortingen. Ik verzorg 
de uitvaart zoals ú dat wenst, op 
de plek die u wenst. U bepaalt het 
crematorium of de begraafplaats en 
hoe u de uitvaart wilt laten verlo-
pen. Om u van dienst te zijn heb 
ik een brochure gemaakt, waarin 
een uitvaartwensenlijst is opgeno-
men met alle punten waar u voor-
af aan moet denken. Die kan ik u 
toesturen of, als u daar prijs op stelt, 
persoonlijk met u doornemen. Ik 
help u graag bij een goed, op maat 
gemaakt, afscheid.

Koop Geersing, uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43

advertorial

Zevende man op maan 
woonde ooit in De Bilt

door Walter Eijndhoven

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat Dave Scott, een toenmalige straaljagerpiloot uit de Verenigde 
Staten, naar Nederland kwam. Twee jaar later vestigde hij zich in De Bilt, aan de Akker. In de 
tijd dat hij daar woonde, kon niemand bevroeden dat hij elf jaar later, als zevende mens ooit, 

een wandeling op de maan zou maken.

‘Ter herinnering aan deze Ame-
rikaan is onlangs aan de zijge-
vel van de flat Akker 133-227 
in De Bilt een informatiebord 
aangebracht’, vertelt Peter Wes-
tenbrink, initiatiefnemer van het 
bord en werkzaam bij het KNMI. 
Hij vervolgt: ‘In 1956 kwam 
Scott naar Nederland, om de 
NAVO te dienen, net als vele an-
dere Amerikanen in die tijd. Twee 

jaar later kwam hij voor anderhalf 
jaar naar De Bilt’. Helaas is over 
de anderhalf jaar dat Scott in De 
Bilt woonde niet veel bekend. In 
juli 1960 ging Scott weer terug 
naar zijn geboorteland, om daar 
te beginnen aan zijn studie ‘Aero-
nautics and Astronomics’ aan het 
Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), een studie die twee 
jaar duurde. 

Zevende mens
Westenbrink: ‘In 1963 werd in de 
Verenigde Staten een nieuwe lich-
ting astronauten opgeleid. Scott zat 
in de derde lichting van dat jaar en 
ging de opleiding in om astronaut te 
worden. Drie jaar later maakte hij 
zijn eerste ruimtereis, met de Ge-
mini 8, samen met Neil Armstrong, 
de latere eerste mens die voet op 
de maan zette. De vlucht duurde 
toentertijd maar zeer kort, omdat 
de Gemini 8 na een uurtje in de 
ruimte begon te ‘tuimelen’ en Scott 
buiten bewustzijn raakte. Gelukkig 
konden de astronauten de remraket-
ten gebruiken en keerden zij veilig 
op aarde terug. De hele reis duurde 
slechts 10 uur’. De tweede reis van 
Scott was met de Apollo 9, dat ging 
al een stuk beter dan de eerste ruim-
tereis. Tijdens het ‘rondjes draaien’ 
om de aarde werden maanlandin-
gen succesvol nagebootst en getest. 
In 1969 was het zover: Armstrong 
maakte, met de Apollo 11, zijn eer-
ste reis naar de maan en werd de 
eerste mens ooit op de maan. Scott 
volgde 2 jaar later, op 31 juli 1971, 
als zevende mens met de Apollo 
15. Gedurende drie dagen deed 

hij hier geologisch onderzoek en 
plaatste allerlei wetenschappelijke 
instrumenten. Westenbrink: ‘Deze 
ruimtereis was heel bijzonder. Niet 
alleen deed Scott wetenschappelijk 
onderzoek op de maan en ging een 
maanwagentje mee, maar hij ver-
bleef ook 3 keer 6 uur buiten de 
Apollo, op het maanoppervlak’. 

Hoogtepunt
Het is nu 60 jaar geleden dat Scott 
naar Nederland kwam. ‘Een mooie 
gelegenheid om de ‘Biltse maan-
man’ te eren’, vindt Westenbrink. 
Hij vervolgt: ‘Wij moeten namelijk 
niet vergeten dat de maanlandingen 

beschouwd worden als het hoog-
tepunt van de twintigste eeuw en 
een mijlpaal in de geschiedenis van 
de mensheid. Hier deel van uitma-
kend, maakt Scott dus heel bijzon-
der. Reden genoeg om het als ‘his-
torisch gegeven’ tot een blijvende 
herinnering tastbaar te maken mid-
dels dat bord, nabij zijn voormalig 
woonadres. De Bilt mag best wel 
een beetje trots zijn’. 
Scott sprak ooit de woorden uit: 
‘man must explore’. Westenbrink: 
‘Dat zijn de drie meest wijze woor-
den van Scott. Ga op ontdekking uit, 
niet alleen in jezelf, maar ook daar-
buiten, tot in de ruimte aan toe’. 

Nieuwe voorzitter 
VVD De Bilt

Christiaan van Nispen tot Sevenaer heeft binnen de VVD-fractie het 
fractievoorzitterschap overgedragen aan Kees Lelivelt. Christiaan blijft 
raadslid maar gaat andere wegen bewandelen, voor een bredere econo-
mische en politieke oriëntatie op zijn toekomst. Daarvoor is meer vrij-
heid en tijd noodzakelijk. ‘Wij bedanken hem hierbij voor zijn inzet in 
de afgelopen periode en zijn blij dat Christiaan zich blijft inzetten voor 
de VVD en Gemeente De Bilt’, meldt de fractie. 

Kees Lelivelt.               Christiaan van Nispen tot Sevenaer.

Fototentoonstelling 
nu in Provinciehuis

De tentoonstelling ‘De geschiedenis van de Utrechtseweg’, georgani-
seerd door historische verenigingen uit Zeist, De Bilt en Maartensdijk is 
van maandag 22 augustus tot en met donderdag 29 september te bewon-
deren op de eerste verdieping van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te 
Utrecht. De openingsuren zijn dagelijks van 9.00 tot 16.30 uur.

De Utrechtseweg tussen Zeist en Utrecht is waarschijnlijk de oudste 
nog in gebruik zijnde weg van Nederland. Een aantal samenwerkende 
historische verenigingen wijdden een tentoonstelling aan de bijzondere 
geschiedenis van deze weg, die teruggaat tot de 12e eeuw. Foto’s, pren-
ten, documenten en kaarten geven een beeld van de geschiedenis van 
het tracé van Zeist tot aan de Berekuil in Utrecht. Daarbij worden veel 
onderwerpen belicht, zoals de straat zelf en wegveranderingen, de om-
liggende dorpskernen, buitenplaatsen en andere gebouwen, bedrijven 
en instellingen, recreatie en horeca en het vervoer. Ook het fort De Bilt 
en de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog komen aan bod.

Leden van de historische verenigingen uit de Bilt en Maartensdijk 
richtten vorige week de tentoonstelling in het Provinciehuis opnieuw 
in. V.l.n.r. Marcel Jansen, Liesbeth du Mee en Hans de Groot. [foto 
Reyn Schuurman]

Peter Westenbrink voor het informatiebord over David Scott.
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SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Pittige-eisalade
Sellerie salade
Filet americain

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Rosbief
Ossenworst
Boerenham 3 x 100

GRAM 4.99

3 x 100
GRAM 4.50

    VOORDEEL HELE WEEK

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 5.25 

Varkenshaassaté

Kip shaslicks of 
varkens shaslicks

Entrecôte
Gemarineerd of naturel

Gehakte biefstuk
Met verse uitjes

500
GRAM 9.98

500
GRAM 7.98

500
GRAM 8.98

500
GRAM 5.50

BOEREN ZACHT 
BELEGEN

Reclame geldig vanaf 
donderdag 25 augustus 
t/m woensdag 31 augustus

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

500
GRAM 5.50 

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

op = op

VLEESWAREN TRIO

LAMSSPIESJES

4 schnitzels, 3 biefstukken 
of 6 tartaartjes

6.-

3
STUKS 9.99 

HUISMIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98CASHEWNOTEN 

Gezouten of ongezouten

Noten & pinda's

1
KILO 6.98

SHOARMA

Filetlapjes
Gemarineerd of naturel

4+1
GRATIS

Diverse smaken!

PROBEER EENS ONZE HEERLIJKE 
PIE’S. EEN SPECIALITEIT VOLGENS 
NIEUWZEELANDS RECEPT. 

4+1 GRATIS

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPEN: MA T/M DO 08.00 - 18.00 UUR, VR 08.00 - 20.00 UUR EN ZA 08.00 - 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Zomerspaghetti
________________________ 100 GRAM 0,99

Koude macaronischotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Bami Pangang
MET NASI OF BAMI

________________________ 100 GRAM 0,99
Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse

Krop sla
BBQ TIP!!

Hollandse
Courgette

Hollandse

Frambozen
3 DOOSJES

0,79 0,994,99

Ravioli met gehakt of 
met spinazie Ricotta
____________________100 GRAM 1,49
Hollandse Bospeen
___________________________0,99
SAPPIGE, ZOETE

Nectarines
____________________500 GRAM 0,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

ALLEEN MAANDAG 29, DINSDAG 30
EN WOENSDAG 31 AUGUSTUSVolop zomerfruit

Galia- en watermeloenen,
Aardbeien, bramen,
blauwe bessen enz.

Tegen scherpe dagprijzen!

2 voor
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‘Wat een Geluk’ werd
‘Toch weer Geluk’ 

door Henk van de Bunt 

Wanneer je iets weten wilt van of over de geschiedenis van Westbroek, dan zijn er een paar 
‘adressen’ waar je altijd antwoord krijgt en vaak meer dan je eigenlijk vroeg.

Een van die personen is Theo Schouten, tegenwoordig in Maarssen
wonend maar iemand die vele verbindingen had en

nog heeft met het Maartensdijkse. 

Theo (79) trouwde met Janny Gas-
enbeek uit Maartensdijk. Theo 
Schouten werd in 1957 postbode. 
Vanuit het postkantoor aan de 
Dorpsweg 101 in Maartensdijk 
bezorgde hij jarenlang de post in 
Hollandsche Rading en Maartens-
dijk; net als zijn vader steeds op de 
fiets. In 1960 werd hij naar Maars-
sen overgeplaatst en in 1995 is hij 
met pensioen gegaan. Zijn beide 
zonen wonen in Maartensdijk.

Verzamelingen 
Ruim veertig jaar verzamelde Theo 
ansichtkaarten, oude gebruiks-
voorwerpen en wetenswaardighe-
den over de geschiedenis van onze 
streek. Eerst richtte hij daarvoor 

achter zijn woning ruimtes in als 
boerenmuseum, waarbij iedereen 
op afspraak welkom was voor een 
bezoek. Zijn woning was bekend 
onder de alleszeggende naam ‘Wat 
een Geluk’. Theo Schouten: ‘Veer-
tig jaar ben ik postbode geweest 
in deze streek. Ik was een soort 
rijdend postkantoor op de fiets en 
kwam bij iedereen in huis. 

Dan zag je nog wel eens leuke 
dingen. Dan vroeg ik, joh, wat 
doe je met dat spul? Zo heb ik 
uiteindelijk heel wat gekregen’. 
Theo vond voor al zijn verzame-
lingen een goed onderkomen in 
Streekmuseum Vredegoed, aan 
de rand van Tienhoven. De grote 

deel van boerderij Vredegoed is 
helemaal ingericht met voorwer-
pen uit de tijd van de veenboeren 
en veenwerkers. Er is een smede-
rij, een washok, een kaasmakerij, 
een timmermanswerkplaats, een 
fraaie huiskamer, een keuken-
inclusief opkamertje met bedstee 
en uittrekbare lade voor de klein-
tjes- en natuurlijk een complete 
veenhoek, ingericht als schuur op 
de akker. Opvallend zijn de arren-
slee en het rijtuigje uit 1860, door 
Theo persoonlijk tot glimmens toe 
opgeknapt’. Bijna had Theo alles 
verkocht aan het Land van Bartje, 
er lag een verleidelijk bod: ‘Maar 
ik had al die spullen gekregen van 
mensen hier uit de omgeving - die 

kon ik dan toch niet zomaar aan 
een ander verkopen?’ Dus ging 
Theo op zoek naar een andere 
plek voor zijn verzameling, die tot 
dan toe in de schuur bij zijn huis 
te bezichtigen was geweest. Daar 
kwam een eind aan toen hij en zijn 
vrouw kleiner gingen wonen. 

Boeken 
Prentbriefkaartenverzamelaar Theo 
Schouten heeft ook boekjes, al dan 
niet met anderen, samengesteld, zo-
als bijvoorbeeld ‘Groeten uit West-
broek en Achttienhoven’. Het boek 
met 150 foto’s en prentbriefkaarten 
geeft een beeld van de beide ker-
nen. De ondertitel is: ‘Toen en nu’; 
dat geeft ook mooi de sfeer van het 
boek weer. 

Ook verzorgt hij op verzoek dia-
voorstellingen waarbij hij aan de 
hand van oude foto’s en verhalen 
door de dorpen van vroeger wan-
delt. Aan de hand van dia’s knoopt 
hij belevenissen en anekdotes aan 
elkaar uit de tijd dat hij als kap-
perszoon zijn vader moest assiste-
ren met het inzepen van de klanten 
aan huis en de tijd dat-hij hier de 
post heeft bezorgd. 

Er wordt dan prachtig materi-
aal vertoond en voor velen is dat 
een terugkeer naar hun jeugd en 
de herinneringen uit het verle-

den. Ook voor de jeugd geven de 
foto’s een mooi beeld van inmid-
dels verdwenen gebouwen, maar 
tonen ook de gezichten en bezig-
heden van onze opa’s en oma’s. 
Zo’n fotowandeling in Westbroek 
bijvoorbeeld voert via de Kors-
sesteeg over de Dr. Welfferweg, de 
Molenweg en de Christinastraat, 
Burgemeester Huijdecoperweg, 
Kooijdijk, Westbroekse Binnen-
weg en via de Kerkdijk weer terug 
naar het Dorpshuis. 

Verhuisd
Inmiddels zijn Theo en Janny 
Schouten verhuisd naar Maarssen 
en is de ‘afbouw’ volgens Theo 
begonnen. Daarmee wordt dan 
gedoeld op het fysiek afscheid ne-
men van het merendeel van zijn 
verzamelingen en wellicht ook wel 
iets van de betrokkenheid ervan. 

Het enthousiasme is onverminderd 
groot gebleven, want de ene vraag 
wordt nog sneller beantwoord dan 
de andere. Theo beschikt nog over 
mappen vol foto’s en kasten vol 
boeken over zijn vroegere werk-
gever (Post NL), Westbroek, Acht-
tienhoven, Maartensdijk enz. En in 
een klein gedeelte van zijn huis, 
dat nu de naam ‘Toch weer Geluk’ 
draagt, is toch nog weer een mini-
museum ingericht over zijn tweede 
grote liefde; de Post.

Interieur met de steektrap naar zolder in het museum. 

Theo Schouten in zijn mini-ptt-museum met een stempel waarmee voorheen brieven e.d. met de hand gestempeld 
werden

Zonnebloemgasten
genieten van high tea

 
Al voor de achtste keer organiseerde de Zonnebloem Maartensdijk op woensdag 17 augustus 

een uitgebreide high tea voor haar gasten. Eén van de allermooiste dagen van de zomer zorgde 
voor een heerlijk toeven in de prachtige tuin van de familie Kalisvaart

aan de Kerkdijk te Westbroek. 

Ongeveer 60 gasten werden door 
een flink aantal vrijwilligers naar 
Westbroek gereden en daar door 
andere vrijwilligers weer opge-

vangen en naar een plaatsje in 
te tuin begeleid. Het weer was 
optimaal, niet te heet en met een 
heerlijk zacht briesje. De familie 

Kalisvaart en een aantal mensen 
van de Zonnebloem hadden de 
tuin prachtig ingericht met lange 
tafels, overdekt met parasols. 

Hapjes
Een flink aantal dames was uren 
aan het werk geweest om voor de 
gasten allerlei heerlijke hapjes te 
bereiden en ook diverse drank-
jes ontbraken niet. Ook dit keer 
was advocaat met slagroom ver-
uit favoriet. Met vrolijke muziek 
op de achtergrond, verzorgd door 
Gijsbert v.d. Linden zat de sfeer 
er goed in en men genoot van alle 
lekkers, geserveerd door vrijwilli-
gers van de Zonnebloem. Aan het 
eind van de middag kwamen twee 

met koksmutsen en -schorten uit-
geruste vrijwilligers nog schalen 
vol heerlijke bitterballen bakken. 
Voorzitter Frans van Eck sloot de 
middag af met het uitdelen van 
zonnebloemen aan de mensen die 
ook deze keer zo geweldig hard 
gewerkt hadden om er een succes 
van te maken. Vrolijk en voldaan 
gingen de gasten weer de auto’s 
in om veilig te worden thuis ge-
bracht. 

(Joop Vesters)

Optimale weersomstandigheden tijdens de high tea in Westbroek. (foto 
van Jan Groot)



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

   

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Stomerij
kledingreparatie en

schoenreparatie

10% korting
op al uw stoomgoed!

 
Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag
10.00 – 18.00 uur

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • 
kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding 

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Readshop

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • Karel Hendriksen

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

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

uit de zes kernen.

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

Fashion for eve ry a ge

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

OP DE DAMES EN
HEREN COLLECTIE 

70%
KORTING*

 
*M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN NIEUWE COLLECTIE

BOSSCHE BOLLEN

WALDKORNPUNTJES
3 + 1 GRATIS

€ 1,50
per stuk 

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Obstakels en een georganiseerde rit
door Henk van de Bunt

‘Af en toe denk je dat hekjes en andere obstakels overal worden gezaaid. Op de meest onzinnige 
plaatsen vind je de obstakels’. Aan het woord is Ton van der Hart, een frequent Maartensdijks 

scootmobieler die telkens wanneer het maar even kan er met zijn
onmisbare vervoermiddel op uit trekt.

Ton: ‘Enige tijd geleden is er trot-
toir bijgelegd langs de PLUS in 
Bilthoven. Dat leek een hele voor-
uitgang met zelfs een afritje voor 
kinderwagens en scootmobielen. 
Helemaal verbaasd was ik onlangs 
dat er een hek was geplaatst. Ik 
denk dat het is om brommers e.d. 
tegen te houden, maar daar zijn 
toch andere manieren voor. Hope-
lijk ziet de gemeente haar dwaling 
nog in en herstelt deze’.

Voetpad
Anna Fallon antwoordt namens 
de gemeente: ‘Het hekje is neer-
gezet om te voorkomen dat fiet-
sers het voetpad gebruiken. Bij 
het oorspronkelijke ontwerp van 
de nieuwe verkeerssituatie was er 
geen trottoir of fietspad ingetekend 
op de Leyenseweg aan de kant van 
de Plus. Dit vanwege de verkeers-

veiligheid op de kruising met de 
Berlagelaan. Omdat in praktijk 
bleek dat veel voetgangers toch 
overstaken en dit ook voor gevaar-
lijke situaties zorgde, is de situ-
atie door de verkeerskundige van 
de gemeente opnieuw bekeken. In 
overleg met wijkraad De Leyen is 
gekozen voor deze oplossing, dus 
wel een trottoir met oversteek-
plaats voor voetgangers maar geen 
fietspad. Fietsers en scootmobielen 
kunnen het fietspad aan de zuidzij-
de van de Leyenseweg gebruiken 
en dan via de rotonde of omrijden 
via de Donsvlinder om de super-
markt te bereiken’. 

Rit
Van der Hart vertelt ook nog: 
‘Samen met Wout van den Brink 
willen wij een scootmobielrit or-
ganiseren in deze omgeving op 

zaterdag 27 augustus. Vertrek ca 
13.00 uur vanaf het Maertensplein. 
De tocht gaat via Westbroek naar 
de Kanaaldijk om de eendenkooi 
te bekijken en daarna via vliegveld 
Hilversum terug naar Maartens-
dijk. Indien gewenst maken we 
een tussenstop om ergens iets te 
drinken. Voor de betreffende dag 
zijn de sleutels geregeld voor de 
afsluithekken op de Kanaaldijk; 
dus iedereen met een scootmobiel 
of anders kan erdoor. Mensen die 
de groep willen begeleiden (met 
de fiets) zijn van harte welkom. 
Er zijn geen kosten aan verbon-
den; iets drinken onderweg is op 
eigen rekening. Wanneer de rit een 
succes is komen er mogelijk meer 
ritjes. Bij mindere weersomstan-
digheden wordt de rit verplaatst. 
Aanmelden kan via
avdhartj@kpnmail.nl. 

Ton van der Hart komt nog wel eens obstakels tegen tijdens zijn ritten.

Activiteiten voor mantelzorgers
Het nieuwe programma van het Steunpunt Mantelzorg De Bilt is uit. Mantelzorgers kunnen 

hiervoor terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in De Bilt. Het nieuwe programma
biedt een gevarieerd aanbod van informatiebijeenkomsten,

workshops en ontmoetingen voor mantelzorgers.

Op maandag 12 september orga-
niseert het Steunpunt Mantelzorg 
een bijeenkomst over dementie. 
Veel mantelzorgers zorgen voor 
iemand met dementie en hun le-
ven verandert daardoor ingrij-
pend. Tijdens deze bijeenkomst 
krijgt u antwoord op vragen en 
handreikingen voor het omgaan 
met een naaste met dementie. 
De bijeenkomst vindt plaats in 
het Servicecentrum de Bilt, Prof. 
P.J.W. Debijeweg 1 en wordt be-
geleid door Jacqueline de Groot, 
specialist ouderengeneeskunde 
en kaderarts. Aanmelden hiervoor 
kan per mail of telefonisch.

Contactgroepen
Mantelzorgers kunnen ook deel-
nemen aan contactgroepen. De 
groepen komen maandelijks bij 
elkaar om ervaringen uit te wisse-
len en steun en herkenning te er-
varen. Er zijn twee verschillende 
contactgroepen: de ene groep is 
voor mensen die zorgen voor ie-
mand met dementie of niet-aan-
geboren-hersenletsel. De tweede 
groep is bedoeld voor mensen die 
zorgen voor een langdurig zieke 
of voor iemand met een handicap. 
De contactgroepen starten eind 
september; ook hiervoor kan men 
zich nu al aanmelden.

Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kan 
men terecht voor informatie, ad-
vies en persoonlijke begeleiding. 
Het programmaboekje 2016-2017 
is op diverse plaatsen in de ge-
meente en bij de Servicecentra 
van MENS verkrijgbaar. 

Meer informatie op:
www.mensdebilt.nl/mantelzorg
of via contact met één van de
consulenten via:
mantelzorg@mensdebilt.nl
(tel. 030 7271556).

advertentie

Watertoren Bilthoven op 
Open Monumentendag 

De watertoren, gelegen aan de burgemeester van der Borchlaan 33 in 
Bilthoven is op Open Monumentendag 10 september a.s. geopend. 

De 42 meter hoge watertoren is kokervormig en voorzien van verschillende 
kleuren baksteen. De golvende gevels eindigen in uitsparingen waarin 
kleine raampjes en verticale baksteenelementen verwerkt zijn.

Vitens
De watertoren heeft een hoogte van 42 meter en een waterreservoir van 300 
m³. De huidige eigenaar Waterleidingbedrijf Vitens heeft in 2006 de water-
toren laten renoveren. De toren is sinds 2008 een gemeentelijk monument. 
Het terrein rond de watertoren is zelden toegankelijk, maar zal op de Open 
Monumentendag op 10 september geopend zijn van 10.00 tot 16.00u. 

De toren is in 1926 gebouwd in opdracht van de Utrechtse Waterleiding 
Maatschappij getuige de fraaie gevelsteen boven de ingang.
[foto’s Henk van de Bunt]

Status 
De toren komt op termijn in de verkoop. Belangstellenden kunnen dit ken-
baar maken op de website www.vitens.nl. Om alvast een kijkje te kunnen 
nemen is er een virtuele rondleiding op http://www.studioraak.nl/waterto-
rens/Watertoren-Bilthoven.html beschikbaar. [HvdB]

Verbouwingsuitverkoop
1 product: 50%

2 producten: 60%
3 producten: 70%

van 24 augustus t/m 17 september

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
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Voordeel

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

300

300 549

10,-

Seizoensaanbiedingen van Jumbo
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Barbecue-
vlees, -vis of 
marinade
Diverse soorten
Per bakje of doosje

Calvé sauzen
Kno� ook, whisky 
cocktail, barbecue
of samba
3 � essen à 320 ml

Jumbo
maaltijdsalades
Alle soorten
2 bakken
à 400-450 gram

Kies en mix 
roséwijnen
Diverse soorten 
3 � essen à 750 ml

Wat fijn dat jullie 

weer terug zijn
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Jazzmuziek op Zomerconcert 
Beerschoten

Zondag 28 augustus is er een gevarieerd programma met jazzmuziek en een piratenkoor tijdens 
het Zomerconcert op Beerschoten. Het concert vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur op het 

gazon achter paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6A te De Bilt.

Voor de pauze een optreden van 
Jazzcombo ChespaJazz uit De 
Bilt. Zij brengen een menge-
ling van klassieke jazz en blues, 
met enkele uitstapjes naar latin 
en funk. Het combo combineert 
een strakke ritmesectie met zang, 
swingende sax-, piano en gitaars-
olo’s, en neemt u mee op een mu-
zikale reis langs oude en nieuwe 
jazzklassiekers zoals o.a.: Stormy 
Monday, Tenderly Doxy en Cry 
me a River. 
Bezetting bestaat uit: Julia Thate 
(zang), Jan de Roode (sax), Rik 
Bogers (gitaar), Lex Hemels (pi-
ano), Martijn Jordans (bas) en Pe-
ter Lingmont (drums).

Zeemansliedjes
Na de pauze is er een optreden 
van Piratenkoor ‘ManOverBoord’ 
uit Driebergen. Met een breed 
repertoire aan zeemansliedjes en 
shanty’s staat de bemanning van 
dit 26 koppen tellende Piraten-
koor klaar om er een gezellige 
middag van te maken. 

Vanaf het moment dat deze ruwe 
bolsters bij u voet aan vaste wal 
zetten, nemen zij het roer over 
en voeren u muzikaal mee naar 
verre Oorden, over woelige Baren 
en wijde Wereld Zeeën. Het koor 
staat onder muzikale leiding van 
Gerard van Schaik. 

Organisatie
De concerten worden georgani-
seerd door de Stichting Zomer-
concerten De Bilt i.s.m. Stichting 
Het Utrechts Landschap. Stoelen 
zijn aanwezig en de toegang is 
gratis (vrijwillige bijdrage). 

Bij slecht weer wordt het concert 
verplaatst naar de Immanuëlkerk, 
Soestdijkseweg Zuid 49, 3732 HD 
De Bilt. De beslissing hierover 
valt ‘s-ochtend rond 12.00 uur. 
Het laatste concert van dit seizoen 
is op zondag 18 september. Voor 
inlichtingen of aanmelding voor 
optredens: 06-51229733 of
www.zomerconcertendebilt.nl.

ChespaJazz uit De Bilt weet heerlijke ritmes te raken.

Dag en nacht computerhulp
Homayun Sharifi van Computerhulp Midden Nederland (CMN) rijdt van hot naar her om, 

vooral aan huis, computerhulp en ondersteuning te bieden. Met het nieuwe
schooljaar in zicht verwacht hij weer de nodige drukte.

Anno 2016 heeft de gemiddelde 
middelbare scholier beschikking 
over een computer. De een heeft 
een eigen laptop, pc of mac, de 
ander zal hem wellicht met huis-
genoten moeten delen. Homayun 

helpt bij het installeren en sneller 
maken van computers én bij een 
optimale inrichting ervan. Daar-
naast spant hij zich in om de com-
puter dusdanig te beveiligen dat 
het risico op virussen en andere 

ongewenste zaken minimaal is. 

Nieuw of gebruikt
Naast service levert CMN ook 
nieuwe of gebruikte (refurbished) 
apparatuur. Het grote onderscheid 

met de gemiddelde internetaan-
bieder is de persoonlijke betrok-
kenheid. Homayun kan goed ad-
viseren en inventariseert graag 
aan welke eisen de computer 
moet voldoen. ‘Voor een laptop 
die dagelijks op de fiets meegaat 
adviseer ik toch een ander model 
dan een laptop die alleen thuis ge-
bruikt wordt’, vertelt Homayun. 

‘Uitgangspunt is het wensenlijstje 
van de klant. Van daaruit inventa-
riseer ik het gebruik en adviseer 
ik graag wat het meest geschikt 
is. Ik lever de apparatuur aan huis 
en help dan over het algemeen 
ook nog even op weg om hem zo 
optimaal mogelijk te laten functi-
oneren.

Advies
Installeer een goede virusscanner 
en zorg dat deze zich minimaal 
eenmaal per dag automatisch bij-
werkt. Houd ook andere software 
up-to-date, zoals besturingssys-
teem en browser. Klik niet op 
bijlagen en links in e-mails van 
onbekenden of mails die je niet 
vertrouwt. Computerhulp Midden 
Nederland staat 7 dagen per week 
24 uur per dag klaar bij computer-
calamiteiten. ‘Als het echt moet, 
ben ik er’, stelt Homayun. 

Kijk voor meer info op: www. 
computerhulpmiddennederland.
nl, bel 0346-795104/06-24807945 
of kijk in de bedrijvengids van
De Vierklank.Homayun Sharifi is een herkenbare verschijning in de gemeente.

50ste Zomermarkt in 
Lage Vuursche

Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden, dat de eerste bazaar in 
het gymnastieklokaal van de voormalige school met den Bijbel in 

Lage Vuursche werd gehouden; 30 november 1966. 

De organisatie was in handen van vrouwen, die de toenmalige Kerk-
voogdij een extraatje wilden geven. De opbrengst was van meet af aan 
gelijk een succes: 2500 guldens waren voldoende om een eerste grote 
stofzuiger voor de koster en gordijnen bij het orgel te kopen. 

Zaterdag 27 augustus is er dus voor de vijftigste keer in Lage Vuur-
sche een zomermarkt: nu in dorpshuis De Furs tussen 10.00 en 16.00 
uur. Opnieuw is er een brocante-, boeken- en rommelmarkt waarvan de 
opbrengst bestemd is voor de Hervormde Kerk(-gemeente) van Lage 
Vuursche. Met de opbrengst zal een begin worden gemaakt met de 
restauratie van het kerkarchief: de 
notulen,- doop- en begraafplaats-
boeken zullen onderhanden ge-
nomen worden bij de plaatselijke 
boekrestaurateur Kok in Maar-
tensdijk. 

Antiek
Dit jaar is er ook bijzonder mooi 
antiek (verkregen uit een schen-
king) in de verkoop. Verder zijn er 
natuurlijk weer erg veel boeken te 
koop en draait het Rad van fortuin 
weer overuren. De laatste lootjes 
van en voor de grote verloting 
(hoofdprijs een fiets) kunnen deze 
week nog worden aangeschaft; 
de trekking vindt op zaterdag de 
27ste plaats om 16.00 uur.[HvdB]

Kok is gespecialiseerd in
restauratie van bijbels.

Creatief parkeren

Bij Record Automatische deuren aan de Industrieweg van Maartensdijk 
staat oplossingsgericht denken hoog in het vaandel. Een van de 
medewerkers had haar portemonnee zeer zichtbaar in de auto laten 
liggen. Aangezien sleutels ontbraken en een weekendverblijf buiten niet 
wenselijk was, werd de auto op een heftruck naar binnen gereden.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

DRY AGED ENTRECOTE

Speciaal droog gerijpt, super van smaak! Rosé 

bakken; iets aparts voor de kenners...
100 gram 3,45

OOSTERS KIPSLEETJE

Met o.a. kipdijfilet, kruidenolie, tomaat, bieslook... ca 

25 min. op 150°C i/d oven
100 gram 1,45

PARMA MISTO

Gemarineerde biefstukschnitzel als rolletje met 

Parmaham, kaas en rucola, 8/10 min. bakken
100 gram 1,95

H.O.H. WORST

Even wat anders: gekruide half om half worst; wie 

durft??? 8 tot 10 min. in ruim boter braden
500 gram 4,50

PORCEYE

Van het Duroc-ras; wordt niet droog, heerlijk mals; ca. 

10 min. braden in royaal boter
500 gram 5,98

CARPACCIO TAARTJES

Vers gemalen malse biefstuk met o.a. pijnboompitjes, 

Parmezaanse kaas, zout & peper
100 gram 1,95
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 22 augustus t/m zaterdag 27 augustus. Zetfouten voorbehouden.

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

27-28 augustus Hillegersberg PUUR Genieten Fair

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

Zuiderkapel aan de Boslaan 
door Henk van de Bunt

Onder de bomen van de Boslaan in Bilthoven vindt men de Zuiderkapel, een kruiskerk in 
de stijl van de ‘Amsterdamse School’. De fraaie, houten kapconstructie, de gebeeldhouwde 

kansel en de lichtinval dragen bij aan een vriendelijke sfeer. 

De Zuiderkapel is in 1916 door architect Jan Stui-
vinga als zaalkerk ontworpen in opdracht van de 
Nederduitsch-Hervormde Evangelisatie-vereniging. 
De kapel, toen De Biltsche Kapel genoemd, bood 
plaats aan 192 mensen. Tijdens de bouw van de kerk 
werd er een gedenksteen ingemetseld, waarachter 
een loden koker werd geborgen met een oorkonde 
waarop de stichting van de kapel verwoord is. 

Biltse Kapel
De Biltsche Kapel was het eerste openbare gebouw 
bij De Bilt-Station. In de buitenmuur van de kapel 
werd daarom een peilbout aangebracht van het Nor-
maal Amsterdam Peil. De ontwikkeling van Bilt-
hoven kwam pas rond 1900 op gang, maar groeide 
nadien gestaag. De Biltsche Kapel, op grondgebied 
gelegen dat in 1917 Bilthoven werd genoemd, werd 
al snel te klein. In 1935 werd de kerk door dezelfde 
architect in samenwerking met zijn zoon, Theo Stui-
vinga, vergroot. Zij voegden twee zijvleugels toe, 

waardoor de zaalkerk veranderde in een kruiskerk. 
De kapel biedt thans plaats aan 450 mensen. In 1952 
werd de oorspronkelijk naam De Biltsche Kapel 
veranderd in Zuiderkapel. Bron: Historische Kring 
d’Oude school.

Zuiderkapel Bilthoven 1916 – 2016 
10 september is er Open Monumentendag. De Zui-
derkapel (Boslaan 3 in Bilthoven) heeft een speciaal 
programma omdat de kapel dit jaar honderd jaar als 
kerkgebouw in gebruik is. Op deze dag kan het ge-
bouw bezichtigd worden. Gidsen vertellen het een 
en ander over de geschiedenis, de architectuur en 
over de symboliek van het gebouw en het interieur.

Bezichtiging van het gebouw kan vanaf 10.00 uur. 
Er is ook een folder beschikbaar met informatie over 
de Zuiderkapel, PKN Bilthoven en wijkgemeente 
De Ark. Om 15.00 uur is er een muzikaal moment, 
instrumentaal en vocaal. 

Om de oude naam niet te vergeten werd er boven de hoofdingang een steen aangebracht met de 
inscriptie De Biltsche Kapel.

De Biltsche Kapel in 1920 (foto Rob Herber D’Oude School)

Wil jij ook Vierklank bezorger worden?
De onderstaande wijken zijn nog beschikbaar!

Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan 
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 126: Geertgen tot St.Janslaan, Rembrandtlaan, Rogier van der Weydenln
Wijk 140: Duivenlaan, Korhoenlaan, Oude Brandenburgerweg, Pluvierenlaan, Talinglaan, Zwanenlaan
Wijk 163: Essenkamp, Lathyrusstraat, Molenkamp, Nieuwstraat 
Wijk 178: Groenekanseweg (2-161), Prof.Dr.P.J.Crutzenlaan, Weltevreden 
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan, Albert Cuyplaan,
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 
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in de gemeente De Bilt

Wie denkt dat De Vierstee niet ‘het 
sport en cultuur hart van Maartensdijk’ 
is, hoeft maar naar bovengenoemde 
aantallen, het aantal gebruikersuren 
en de hoeveelheid mensen die van 
de activiteiten in De Vierstee gebruik 
maken te kijken om in te zien dat het 
toch echt waar is. De Vierstee is niet 
weg te denken uit Maartensdijk. Sinds 
1978 (jaar van opening) is De Vierstee 
de centrale accommodatie voor alle 
inwoners van Maartensdijk voor cul-
tuur, sport, bibliotheek en ontmoeting 
(horeca).

RENOVATIE
Komend jaar staat er een forse reno-
vatie van De Vierstee op het pro-
gramma. Na deze ‘opknapbeurt’ door 
de gemeente De Bilt en aannemers-

bedrijf Vaessen uit Raamsdonksveer 
is de accommodatie weer voor mini-
maal 20 jaar gebruik aangepast en 
verbeterd. Afgelopen maand is het 
‘we gaan renoveren’ bord bij De Vier-
stee geplaatst; de renovatie waar lang 
over werd gepraat is definitief van start 
gegaan.
De eerste maanden zal er nog niet 
heel veel zichtbaar zijn van de reno-
vatie, maar achter de schermen wordt 
er al hard gewerkt. De komende peri-
ode worden de benodigde voorberei-
dingen voor de renovatie uitgevoerd. 
Hiervan zullen de gebruikers van de 
Vierstee geen overlast hebben.

VOORBEREIDEN
De komende maanden gaan er echter 
ook een aantal kleinere voorberei-

dende zaken uitgevoerd worden. Deze 
voorbereidingen kunnen mogelijk wat 
kleine ongemakjes voor de gebrui-
kers veroorzaken. Het streven is deze 
overlast tot het minimum te beperken. 
Naast deze voorbereidingen worden 
aan de buitenkant van het gebouw 
alvast wat grotere zaken uitgevoerd. 
Dat gaat onder andere om het herstel-
len van het voegwerk, de regenpijpen 
enz. 

SPORTHAL
Het gebruik van de sporthal/sport-
zaal en alle andere ruimten van De 
Vierstee zal bij het uitvoeren van alle 
werkzaamheden echter altijd mogelijk 
blijven. Het komende sport- c.q. cul-
tuurseizoen kunnen dus alle geplande 
activiteiten normaal door blijven gaan. 

De Vierstee zal dan ook normaal 
open zijn en normaal gebruikt kunnen 
worden. De grote renovatie waarbij 
in- en extern flink ‘de schop er in gaat’ 
zal volgend jaar (2017) in de zomerva-

kantie periode plaats gaan vinden. De 
aannemer heeft aangegeven dat De 
Vierstee voor aanvang van het seizoen 
2017/2018 weer helemaal ‘tip top in 
orde’ en ‘klaar voor gebruik’ is.

In deze special
Zoals gebruikelijk treft u aan het eind van de zomervakantie weer een 
sportspecial aan in De Vierklank. Sportliefhebbers hebben de afgelopen 
weken tijdens de Olympische spelen hun hart kunnen ophalen. Ongetwij-
feld zal het bepaalde sporten weer in populariteit doen stijgen. Logische 
kandidaten zijn turnen, volleybal en handbal. Hockey is in De Bilt al heel 
populair en het aantal beachvolleyballers is ook fors gestegen. Een groot 
aantal verenigingen presenteert zich in deze special en uiteraard kunt u 
ook het komende seizoen weer volop sportverslagen van ons verwach-
ten.

De grote renovatie waarbij 
in- en extern flink 

‘de schop er in gaat’

• Turnen
• Kleutergym
• Recrogym
• Showdance
• Body� t & Dance
• RunFit
• Cool Running
• WalkFit
• Meer Bewegen voor 

Ouderen (galm)
www.fraternitasdebilt.nl

Bijna 100 jaar sportief

Goud is de kleur die hoort bij een titel. DOS behaalde 
het afgelopen seizoen het kampioenschap en 
promoveerde naar de landelijke subtop. Goud past 
ook bij DOS omdat de vereniging in 2017 al 50 
jaar bestaat. Het gehele seizoen worden er vele 
activiteiten georganiseerd. Wil jij graag bij deze
actieve vereniging horen, wordt dan snel lid.

Voor jeugdleden geldt er tot 1 oktober een leuke 
korting, dus twijfel niet en kom korfballen!

Goud bij korfbalvereniging DOS YOGA
Zwangerschapsyoga

Balans en diepe ontspanning
voor lichaam en geest, jong en oud.

Voor zwangeren een uitstekende
voorbereiding op de bevalling.

www.yogadaantjelinschoten.nl 
Purpervlinder 10 • 3723 TZ Bilthoven

Telefoon 030-2284098

door Henk van de Bunt

Wat hebben acht sportverenigingen, vijf culturele verenigingen, vijf scholen, een bibliotheek en nog diverse 

andere verenigingen en clubs met elkaar gemeen? Ze maken allemaal gebruik van De Vierstee als hun 

‘home’ om (een deel van) hun sport of culturele activiteiten uit te voeren. 

Renovatie van de Vierstee vindt nu werkelijk plaats.

Renovatie Vierstee van start 
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Vragen?
Kijk ook op:
www.badmintonmaartensdijk.nl 
of bel / app Frans de Wit
06 52 411 627

* Dit actiebedrag is de helft van de normale
 jaarcontributie en is geldig tot 31 december 2016.

Re� ex 
seizoens-actie
sporten voor € 65,-*
Deze “actie” contributie storten wij dan weer door 
naar Stichting Vierstee 2.0 voor het verbeteren van 
de faciliteiten in De Vierstee*. 

Kom eens de sfeer proeven en sporten bij BC Reflex, 
de tafeltennis- en badminton-vereniging
in Maartensdijk.

Dat kan op maandagavond tussen 20.00 en 22.30 
uur in de sporthal van De Vierstee. Er is een leuke 
groep recreanten actief die door middel van een 
labelbord wedstrijdpartijen spelen, maar het is ook 
mogelijk om bij badminton in de districtscompetitie 
mee te spelen. Er zijn ook trainers voor zowel tafel-
tennis als badminton aanwezig.

Twee sporten één prijs één vereniging
BC Reflex Maartensdijk

Biltse Sport 
Federatie (BSF)
Het is al ruim 25 jaar geleden dat er in de gemeente De 
Bilt het idee werd geopperd de krachten op het gebied 
van sport te bundelen. Daarmee werd de oprichting van 
de Biltse Sport Federatie een feit.

In de statuten werd daarbij als doelstelling opgenomen 
“het behartigen en bevorderen van de belangen van haar 
leden met als doel daarmee zoveel mogelijk inwoners van 
de gemeente naar eigen keuze en op een verantwoorde 
wijze sport te kunnen laten beoefenen, dan wel daarbij 
betrokken te laten zijn”. 

Daarnaast heeft de BSF een belangrijke taak toebedeeld 
gekregen om gevraagd en ongevraagd op te treden als 
adviesorgaan naar de gemeente voor wat betreft sport-
gerelateerde onderwerpen. De BSF heeft momenteel ca 
50 leden die in totaal ongeveer 12.000 actieve sportleden 
hebben. Bij de samenstelling van het BSF-bestuur wordt 
er naar gestreefd zoveel mogelijk sporten te laten verte-
genwoordigen uit alle dorpskernen. 

Er wordt jaarlijks gewerkt met een geactualiseerd werk-
plan, waarin naast tal van terugkerende items ook speci-
fieke onderwerpen zoals momenteel De Vierstee in Maar-
tensdijk en het zwembad in Bilthoven zijn opgenomen. De 
BSF houdt maandelijks een bestuursvergadering en jaar-
lijks een Algemene Ledenvergadering. Daarnaast voert zij 
twee keer per jaar structureel overleg met de wethouder 
Sport en de gemeenteambtenaar op dit terrein over actu-
ele zaken.

De BSF ziet nu en in de nabije toekomst een belangrijke 
rol voor haar weggelegd om, in deze tijd met de nodige 
bezuinigingen, de 25 jaar geleden geformuleerde doelen 
gestalte te kunnen blijven geven!

Biltse Sport Federatie
Postbus 143
3720 AC Bilthoven
www.bsfnet.nl
info@bsfnet.nl

KVK-Utrecht: 40481996
ING: NL75 INGB 0002 3645 00

De Biltse Sport Federatie is 
belangenbehartiger van de 
sportverenigingen en sporters
in de gemeente en tevens 
adviesorgaan van de gemeente 
De Bilt

De laatste kilometertocht is zeven 
jaar geleden georganiseerd. Daarna 
was het niet meer mogelijk vanwege 
te slechte waterkwaliteit. Dit veran-
derde toen er onder de brug, die toe-
gang geeft tot het Fort zelf, schotten 
zijn geplaatst door waterschap ‘De 
Stichtse Rijnlanden’. Deze schotten 
zijn geplaatst om er voor te zorgen 
dat het water goed rond stroomt door 

de fortgracht. Ter verbetering van de 
zwemwaterkwaliteit heeft het water-
schap een gemaal aangesloten op 
het Fort om voor ‘stroming’ te zorgen. 
Deze stroming had als resultaat dat 
de kwaliteit van het zwemwater verder 
is verbeterd. Dat leverde dit jaar een 
kwalificatie: ‘uitstekende kwaliteit’ op. 
Nadat het waterschap toestemming 
had gegeven om de schotten voor een 

dag te verwijderen kon de kilometer-
tocht weer georganiseerd worden. 

HEERLIJK WATER
Vanwege het grote aantal deelnemers 
werd vanaf 13.30 uur in drie groepen 
gestart. De zon scheen volop en met 
een watertemperatuur van 21 graden 
was het ideaal zwemweer. Begeleid 
door vier volgboten ging de groep dap-

pere zwemmers van alle leeftijdscate-
gorieën op weg naar een ronde van 
een kilometer rond het Fort. De volg-
boten varen mee voor de veiligheid van 
de zwemmers. In het verleden is het 
een keer voorgekomen dat zwemmers 
uit het water gehaald zijn die vanwege 
de watertemperatuur van 17 graden 
verkrampten. Een noodzakelijke veilig-
heidsmaatregel.

GENIETEN
Voor de start van de kilometertocht 
werden de zwemmers door veilig-
heidsfunctionaris Jan van de Hoogen 
van zwembad De Kikker toegespro-
ken waarbij hij benadrukte dat het een 
prestatietocht betrof en geen wed-
strijd. En dat de zwemmers vooral 
ook moeten genieten van de prachtige 
natuur rondom het Fort. Niet iedereen 
was voor de natuur gekomen want 
de eerste deelnemer Saskia Afkamp 
kwam al na 25 minuten het water uit. Zij 
gaf aan dagelijks te zwemmen, waar-
door een kilometer voor haar geen al te 
grote prestatie bleek. Een applaus van 
de toeschouwers was haar deel. De 
laatste deelnemers kwamen ongeveer 
na een uur uit het water.
 Allen volbrachten de tocht en kregen 
van Lies van de Hoogen een attentie 
en later een prestatiecertificaat. Tijdens 
de prestatietocht waren de kooltjes al 
op de barbecue gelegd. Nadat ieder-
een was omgekleed en bijgekomen 
van de kilometertocht kon het evene-
ment gezellig worden afgesloten door 
deelnemers en organisatoren. Nu de 
waterkwaliteit weer zo goed is bestaat 
er goede hoop dat volgend jaar weer 
de kilometertocht georganiseerd kan 
worden. 

Na zeven jaar weer een 
kilometertocht om Fort Ruigenhoek
door Kees Diepeveen

De uitstekende waterkwaliteit van zwembad De Kikker en de fortgracht rond Fort Ruigenhoek in Groenekan maakte het mogelijk weer een kilometertocht te organiseren.

Het weer, de watertemperatuur en 85 enthousiaste deelnemers maakte deze 34ste editie van de kilometertocht op 20 augustus op voorhand al een geslaagd evenement.

Jan van de Hoogen heeft aandachtig gehoor. Zijn voornaamste boodschap: ‘Maak er geen wedstrijd van en geniet vooral van de natuur’.
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SVM is een 
club in 
beweging
SVM is een club in beweging. Zo waren er diverse 
investeringen de afgelopen jaren: zonne-energie, 
tribune, en enkele gebouw gerelateerde zaken.

Pannaveld
Sinds eind vorige jaar heeft SVM ook een pan-
naveld. Dankzij de sponsorcommissie, BSF en 
vele andere sponsoren beleeft de jeugd hier veel 
plezier.

Toekomst
De komende jaren zal SVM zijn pijlen gaan rich-
ten op de jeugd en meisjes opleidingen. Dit al-
les onder de bezielende leiding van onze nieuw 
opgerichte technische commissie. Zij gaan er 
voor  zorgdragen dat elk jeugdteam bij SVM in 
de toekomst getraind zal gaan worden door ge-
kwalificeerde trainers en trainsters. 

Tevens zullen zij ondersteunend zijn aan de 
jeugdleiders van SVM. Dit alles zal moeten gaan 
bijdragen tot een constant niveau in de toekomst, 
waarbij het voetballen het speerpunt moet zijn 
en waarbij wij respect en plezier met elkaar niet 
uit het oogpunt mogen verliezen. 

Dit respect en plezier willen wij, als dank, ook 
uitdragen naar onze vele vrijwilligers. Want zij 
zijn voor 99% verantwoordelijk voor het goed 
draaiende houden van SVM. 

Accommodatie:
Sportpark van Eck
Dierenriem 4
3738 TR  Maartensdijk
Tel. 0346-212241
Telefonisch bereikbaar van 
dinsdag t/m vrijdag
19.30 - 22.00 uur
Zaterdag bereikbaar
van 9.00 - 18.30 uur.

Correspondentieadres:
SVM Maartensdijk
Postbus 24
3738 ZL  Maartensdijk

De afgelopen maanden hebben we van 
veel sport kunnen genieten, de Olympi-
sche Spelen zijn nog maar net voorbij. 
Erg inspirerend om Team.nl zeer suc-
cesvol in actie te zien met een indruk-
wekkende medailleoogst als resultaat. 
Voor de meesten van ons is dit niveau 
onbereikbaar. Maar in de breedte zijn er 
veel mogelijkheden om actief een sport 
te gaan beoefenen. De jaarlijkse special 
van de Vierklank helpt daarbij door een 
mooi overzicht te geven van de sport-
verenigingen in onze gemeente. 

SCHAATSEN
Door de milde winters van de laatste 
jaren( 2012 was het laatste jaar dat 
er echt op natuurijs geschaatst kon 
worden) raakt schaatsen als recrea-
tieve en wedstrijdsport een beetje uit 
beeld. 
Daarom maken wij wat extra slagen. 
Ook voor de jongsten(vanaf 6 jaar) 
zonder enige schaatservaring is het 
leuk om met vriendjes en vriendinnetjes 
op speelse wijze de kunst van het glij-
den machtig te worden.

TRAINEN
Het initiatief van NOC/NSF om samen 
met AH een spaarzegelactie op te 
zetten, waarbij volle spaarkaarten 
gebruikt kunnen worden om proef-
trainingen te volgen bij een of meer 
verenigingen naar keuze doet ook een 
appel op de nog niet sportief actieve 
klanten van AH. Deze actie start op 22 
augustus. IJBM doet mee aan deze 
actie. 

(Paul van Haren - IJBM)

Gratis 
proeftrainingen
bij IJBM

Tweemaal Zes op scherp

De selectie van korfbalvereniging Tweemaal Zes is al volop aan het 
trainen. Dit seizoen zijn er nieuwe trainers: Iwan Hazendonk en Wessel 
Hengelveld, zij gaan samen met Arjen van Ginkel de selectie op scherp 
zetten .
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Het Biltsche Meertje
Maar onze historische thuisbasis 
is het Biltsche Meertje. Een unieke 
schaatsgelegenheid in onze ge-
meente, tenminste als de vorst dat 
toelaat. Dan binden jong en oud 
de ijzers onder om op de gezellig 
verlichte ijsbaan aan de rand van 
landgoed Houdringe te genieten en 
te ontmoeten.

Omdat dit lang niet alle jaren mo-
gelijk is kunnen de schaats liefheb-
bende leden van IJBM gelukkig ook 
terecht op kunstijs.

Abonnement met ijsgarantie
Maar we willen ook natuurijsleden 

beter bedienen als koning winter 
het laat afweten. Daarom bieden 
we dan aan iedereen  die een abon-
nement op de natuurijsbaan  aan-
schaft, de mogelijkheid om op de 
Vechtse banen te schaatsen. 

Zo wordt het een abonnement op 
natuurijs met ijsgarantie. We heb-
ben daar afgelopen jaar voor het 
eerst mee geëxperimenteerd om 
onze natuurijsleden een middag 
schaatsplezier aan te bieden onder 
begeleiding van enthousiaste trai-
ners, en dat is goed bevallen.

Daarnaast is IJBM betrokken bij het 
initiatief om gedurende de maand 

december op het Vinkenplein een 
kunstijsbaan neer te leggen. We 
moeten daarover nog even een slag 
om de arm houden maar het zou 
fantastisch zijn als dit doorgaat. 

Jong geleerd….
Wij zijn een brede vereniging. Voor 
jong en oud. Vanaf 6 jaar kan spe-
lenderwijs ontdekt worden hoe je op 
de smalle ijzers overeind kunt blij-
ven maar ook dat je je  daar op kunt 
voort bewegen. Spelletjes, tochtjes, 
de jeugd Elfstedentocht, samen met 
vriendjes en vriendinnetjes op het 
ijs, als je in Nederland woont hoort 
het er net zo bij als zwemmen en 
fietsen. 

Vereniging
Als junior-lid(vanaf 12 jaar) kan 
het wedstrijd en prestatie element 
een grotere rol gaan spelen. En 
later kunnen de masters(vanaf 39 
jaar) nog jaren doorschaatsen en 
terugkijken en tijdens de jaarlijkse 
clubkampioenschappen of de BBQ, 
sterke verhalen vertellen over hun 
als (neo)senior geleverde sportieve 
prestaties bij het lange baan schaat-
sen, in het marathoncircuit  of  tot 
de verbeelding sprekende toertoch-
ten.

De voor alle leeftijdsgroepen en dis-
ciplines bestaande trainingsgroe-

pen( zie overzicht) bieden naast 
gezelligheid ook sportieve uitdaging 
om de schaatstechniek steeds beter 
onder de knie te krijgen. Dat is ook 
het aantrekkelijke van schaatsen in 
verenigingsverband. Deskundige 
begeleiding, sportieve vriendschap-
pen en de uitdaging om in competi-
tie het beste uit jezelf te halen. 

(Natuurijs) Lid worden
Enthousiast geworden? Kijk op onze 
website www.ijbm.nl of neem con-
tact op via voorzitter@ijbm.nl voor 
meer informatie om een natuurijs-
abonnement aan te schaffen of lid 
te worden.

IJBM biedt ijsgarantie!
Het lijkt op voor je beurt spreken om het nu al over schaatsen te hebben. Veel mensen realiseren zich niet 
dat begin oktober weer volop geschaatst kan worden op de Vechtse banen. Dat is dan ook de plek waar IJBM 
te vinden is zolang het niet echt wintert.

Schaatsen op natuurijs

Trainingstijden

Jeugdschaatsen: zaterdag 17.30 - 18.30 uur

Toerschaatsen: woensdag 21.00 - 22.00 uur
 donderdag 19.15 - 20.15 uur
 vrijdag 16.30 - 17.30 uur
 zaterdag 7.00 -   8.00 uur

Wedstrijdschaatsen Volwassenen: maandag 18.00 - 19.15 uur
 woensdag 18.00 - 19.15 uur
 vrijdag 17.45 - 19.00 uur
 zaterdag 8.15 -   9.30 uur

Wedstrijdschaatsen Jongeren: maandag 16.30 - 17.45 uur
 maandag 18.00 - 19.15 uur
 woensdag 18.00 - 19.15 uur
 vrijdag 18.00 - 19.15 uur

Zin om mee te doen? Kijk op www.ijbm.nl
Jeugdschaatskamp

Daantje Linschoten begon 20 jaar geleden op de zolder van haar woning in Bilt-
hoven een yogapraktijk. Ellen de Poel en Perruchia van der Woude volgen de 
lessen van Daantje sinds het begin en ervaren het als heel bijzonder om elkaar 
zoveel jaren iedere week te zien.

Ellen: ‘Twintig jaar geleden maakte ik kennis met Daantje. Ze was toen bezig met 
het opzetten van haar yoga-praktijk in Bilthoven en had het over “iedere week een 
uurtje voor jezelf”. Ik had kleine kinderen en een stressvolle baan in het onderwijs 
en zag dat “uurtje voor mezelf” wel zitten. Het beviel zo goed dat ik nu nog steeds 
les heb bij haar. Het aanspannen en ontspannen van alle spieren in het lichaam 
en de oefeningen bij de rustgevende stem van Daantje brengen mijn geest en 
lichaam weer helemaal in balans. Ademhalingsoefeningen spelen daarbij natuur-
lijk ook een grote rol. Adem en geest zijn immers nauw met elkaar verbonden. Al 
met al kom ik altijd als herboren uit de les.

20 jaar yoga

Motor Toertocht
Zondag 28 augustus organiseert de Biltse Motorrijders Vereniging (BMV) de 22e Grote Biltse 
Motor Toertocht, een jaarlijks terugkerend vrij toegankelijk evenement. Vertrek en inschrijving bij 
café Buiten, Hessenweg 174, De Bilt. Inschrijven is vanaf 10.30 uur, voorafgaand aan het vertrek. 
De motorrijders worden begeleid door meerdere voorrijders met hesjes. De motorrijders vertrek-
ken om 12:00 uur voor hun toertocht.

Na de rit is er een barbecue, waarvoor men zich, ook als u geen lid bent, t/m donderdag 25 
augustus kunt aanmelden bij café Buiten. Voor informatie over de rit en meer info: www.bmvmo-
tor.nl of tel. 030 2283664.

(Jan Verheul)

Ellen de Poel (r) en Perruchia van der Woude (l) volgen al 20 jaar Yoga-les bij Daantje Linschoten (m).

Gratis 
proeflessen
Albert Heijn en NOC*NSF zijn vanaf maandag 22 augustus met de AH Sportweken in Utrecht 
en omgeving gestart. Bij Albert Heijn kan er worden gespaard voor gratis sportlessen bij 
lokale sportclubs.

In totaal hebben honderden (sport-)clubs zich aangesloten om Utrecht en omgeving in bewe-
ging te krijgen: van tennis tot bootcamp en van zwemmen tot handbal. In totaal kunnen con-
sumenten drie weken sparen voor de gratis proeflessen. Per volle spaarkaart kunnen er zeven 
gratis proeflessen worden gevolgd. Bij iedere 10 euro aan boodschappen wordt er een sport-
zegel aangeboden. Proefsporters kunnen de sportpas verzilveren t/m 6 november 2016. 

“iedere week een
uurtje voor jezelf”
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Kom vrijblijvendkijken of meedoenvanaf woensdag 7/919.00 - 20.30 uur.

Sport en bewegen
voor 50+

met lichamelijke beperking vanwege
hart-, vaat-, diabetes of
luchtwegaandoening

Hart & Vaat
Beweeggroep

De Bilt
• Sport- en spelvormen
• Spierverstevigende 

oefeningen
• Conditietraining
• Grondoefeningen
• Circuittraining

Hart en Vaatgroep De Bilt | Kees Boekelaan 18, Bilthoven
Kosten per seizoen € 185 (wordt door sommige verzekeraars vergoed).
Informatie: Koos Schippers T: 030-2291910
 Peter Stadhouder T: 06-46733452 of
E-mail: secr.hvbgdebilt@gmail.com. Vraag naar onze folder!

ADRES

ZAAL
NACHTEGAALLAAN 30
3738 EB MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212021

VELD EN KANTINE: 
DIERENRIEM 8
3738 TR  MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212447

Tweemaal Zes: 
korfbal voor iedereen
Korfbalvereniging Tweemaal Zes is een begrip in Maar-
tensdijk. De in 1968 opgerichte vereniging groeide 
vooral in de laatste decennia uit tot een goed georga-
niseerde club met een breed aanbod. Het eerste team 
speelt ook komend seizoen op het één na hoogste ni-
veau, ook de jeugdselecties presteren op hoog niveau. 
Maar daarnaast biedt Tweemaal Zes ook verschillende 
activiteiten voor minder prestatieve sporters. 

Voor de allerkleinsten (4 t/m 6 jaar) is er op zaterdag-
ochtend het Kangoeroe-korfbal. Zij doen voornamelijk 
spelletjes met de bal, kring- en loopoefeningen. De 
oudste kangoeroes vanaf 6 jaar krijgen al meer gerichte 
korfbaltraining en gaan regelmatig naar toernooitjes, 
waar mono-korfbal (een vereenvoudigde vorm van korf-
bal) wordt gespeeld. Vanaf 7 jaar mogen de kinderen 
echt gaan korfballen. TZ heeft ook een enthousiaste 
groep recreanten, die wekelijks trainen en enkele ma-
len per jaar deelnemen aan een toernooi. 

Tweemaal Zes is dus op alle niveaus korfbalactief. Meer 
weten? Ga naar onze website: www.tweemaalzes.nl. 
Lid worden? Nieuw leden kunnen zich aanmelden via 
de website. Wil je sfeer proeven, dan kun je vier keer 
gratis meetrainen. Neem daarvoor contact op met de 
secretaris: Anouk Oostveen-Dijkkamp via secretaris@
tweemaalzes.nl of telefonisch 06-29735588.

Tijdens de Kunstmarkt De Bilt vindt onder het 
motto ‘ Sport is Kunst is Sport’ een recordpoging 
plaats. De organisatie roept ouderen maar vooral 
ook jongeren op om zich aan te melden. Ver-
volgens gaan zij met 900 meter blauw touw, 20 
Bezemstelen en een WiFi Netwerk aan de slag.

Ouderen en jongeren leren op deze wijze met 
elkaar te netwerken. Letterlijk door met bezem-
stelen en touw een zo groot mogelijk netwerk te 
breien. Daarbij leggen de ouderen, aan jongeren 
van 14 tot 20 jaar, uit hoe je moet breien. De orga-
nisatie zorgt voor draadloos WiFi waarmee op 
internet de benodigde informatie opgezocht kan 
worden. En hoe dát werkt leggen de jongeren dan 
weer uit aan de ouderen.

RECORD
De verbinding wordt gelegd tussen de drijvende 
pontons in de vijver van het Van Boetzelaerpark. 
De achterliggende gedachte is dat het leuk is om 
van elkaar te leren, en samen een record te ves-
tigen. Deelnemers worden zo uitgedaagd om uit 
hun eigen netwerk te stappen en een verbinding 
tussen jong en oud aan te gaan. Kom alleen, 
of met je team en help mee, op 10 september 
tussen 12.00 en 17.00 uur. Om 17.00 wordt 
bekend gemaakt hoever ze zijn gekomen.

Voor Baron Brouwer van Boetzelaer is het fijn als 
je je van tevoren alvast even aanmeldt via Baron@
kunstmarktdebilt.nl.

Jong en oud breidt 
naar elkaar toe

Oud leert jong breien

Jong maakt oud wegwijs op tablet.

Gijs van Lennep 2016 
weer van start
door Walter Eijndhoven

Iedere vierde zondag in augustus staat hij weer gepland: de Gijs van Lennep legend. Deze rally- en 
toerrit staat elk jaar weer hoog genoteerd op het lijstje van menig rally- en toerrit liefhebber. Net 
als voorgaande jaren wordt gereden voor een goed doel, onder auspicien van Gijs van Lennep en 
Kiwani’s Club Bilthoven.
‘Na eerst 10 jaar de ‘Bilthoven Classic’ te hebben georganiseerd, rijden wij nu alweer voor de zesde 
keer de ‘Gijs van Lennep Legend 2016’’. Aan het woord is Adriaan Peijnenburg, Kiwani-lid uit Bilt-
hoven. Hij vervolgt: ‘De rally start dit jaar vanaf kasteel Ophemert in de gelijknamige plaats en eindigt 
in gemeente De Bilt’. Na de oproep om in te schrijven voor deze rally, liep het gelijk goed. Binnen de 
kortste keren hadden wij 100 deelnemers en werd de inschrijving gesloten. Tussen de aanmeldingen 
voor de sportklasse zitten heel wat prachtige auto’s, variërend van een Porsche 356 uit 1956, een 
Porsche 912 uit 1966 en een 911S uit 1967. Bart Albronda, Kiwani-lid uit Bilthoven, vult aan: ‘Eén 
van de sponsoren is Porsche, en deze is dan ook goed vertegenwoordigd. Maar in deze categorie 
rijden bijvoorbeeld ook Ferrari, Cobra en Lagonda mee. Ook de toerklasse is goed vertegenwoor-
digd, met onder meer een Jaguar MK1 uit 1956, een Ford escort Twin Cam uit 1968, een Mercedes 
280S Pagode uit 1969 en een Alfa Romeo 1750GTV uit 1971’. Natuurlijk staat het goede doel weer 
op de eerste plaats bij de Kiwani’s. Net als vorig jaar wordt, tijdens de veiling, geld opgehaald voor 
ZonnaCare, een kinderhospice uit Den Dolder. 
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b i l t h o v e n

SV Irene is een OMNI sportvereniging 
met 5 afdelingen: 

badminton, 
basketbal, 
beachvolleybal, 
gymnastiek en 

volleybal. 
Wij bieden jong en oud de mogelijk-
heid om op elk niveau te sporten. 

www.sv-irene.nl

Samen wekelijks een heerlijke pot 
volleybal spelen in de zaal

Onze afdeling gymnastiek biedt 
turnlessen aan voor jongens en 
meisjes vanaf 5 jaar. Het team van 
ervaren trainers verzorgt van ma 
t/m vrijdag turnlessen op recreatief 
nivo. Daarnaast zijn er voor de 
selectie extra trainingen op een 
hoger wedstrijdniveau. Voor alle 
kinderen geldt dat ze in ieder 
geval aan twee wedstrijden per 
jaar kunnen meedoen! 

 gymnastiek.sv-irene.nl

De badmintonafdeling bestaat uit 
ca 125 leden. Van jong tot oud en 
van beginner tot serieuze competi-
tiespeler: iedereen kan bij ons 
terecht. Op dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag wordt er 
door verschillende groepen 
getraind en gespeeld. Kinderen 
vanaf 5 jaar kunnen al starten met 
badminton bij de mini’s. 

badminton.sv-irene.nl

Ook lekker dribbelen, 
dunken, 3-punters scoren of een 
vrije worp erin leggen? 
Irene Basketbal heeft 4 jeugd-
teams voor spelers van 7 - 16 jaar. 
Op dinsdagavond zijn de trainin-
gen in de Kees Boekehal. Kom 
kijken of meedoen!
Meer informatie vind je op:

basketbal.sv-irene.nl

Niet alleen sportief maar ook 
creatief laat Irene Volleybal 
zich van haar beste kant zien

De Hart- en Vaat Beweeggroep 
van SV Irene vindt u elders in 
deze sportspecial.

Voor meer informatie over 
Beachvolleybal bij SV Irene:

kijk op www.irenebeach.nl

www.irene-volleybal.nl

Rienk Miedema werd in 1942 in Fra-
neker geboren waar hij ook opgroeide. 
De HBS deed hij in Harlingen. Na het 
behalen van zijn diploma moest hij 
meteen in militaire dienst. In Breda 
ging hij naar de kaderschool van de 
artillerie en kreeg een opleiding voor 
landmeter bij de terreinmeetdienst. ‘Na 
de diensttijd kon ik als landmeetkun-
dige in dienst komen bij de Grontmij, 
maar ik kreeg ook een aanbieding van 
Brinkmann en Niemeijer in Zutphen. 
Het bedrijf had het alleenrecht voor 
verkoop van Massey Ferguson trac-
toren. Ik zou een opleiding krijgen in 
Engeland, maar na een half jaar had ik 
het daar wel gezien. Mijn oudste broer 
werkte bij Shell in de toen opkomende 
automatisering. Hij adviseerde me bij 
een computerleverancier te sollicite-
ren en daar een opleiding te volgen. 
In Den Haag kreeg ik bij NCR op het 
rekencentrum een opleiding voor pro-
grammeur. Ik zat daar op kamers maar 
eigenlijk wilde ik naar het midden van 
het land. De Grontmij begon toen met 
nieuwe computers waar mensen voor 

nodig waren. Ik solliciteerde en werd in 
1964 als programmeur aangenomen. 
Ik ging op kamers in de Kerklaan in De 
Bilt en op het brommertje naar Utrecht 
om te eten.’

SPORT
Rienk Miedema had altijd veel gevol-
leybald en wilde dat in De Bilt ook 
graag doen. ‘Er waren in De Bilt toen 
twee volleybalclubs, Salvo en een 
onderdeel van gymnastiekvereniging 
Irene. Ik ging bij Salvo spelen. We 
hadden een leuk team en werden ook 
nog kampioen. Al gauw zat ik in het 
bestuur. Salvo was net als Irene een 
kleine club. We kenden elkaar goed 
en besloten te fuseren. Salvo ging op 
in Irene en toen konden we ons ook 
een betere trainer permitteren. In het 
jaar van de fusie werden we meteen 
kampioen. Ik kwam ook in het bestuur 
van Irene. In De Bilt bestond ook een 
volleybal bedrijfscompetitie en bij de 
Grontmij gingen we daar ook aan 
deelnemen. Ik ben daar nog trainer 
van geweest.’ Nadat Rienk in 1966 

was getrouwd en kinderen kreeg 
gingen hij en zijn vrouw tennissen bij 
Helios. De club speelde achter het 
zwembad samen met Toss. ‘Vrij snel 
daarna vroegen ze me daar ook voor 
het bestuur en de technische com-
missie. De gemeente wilde Helios op 
Weltevreden hebben, maar we wilden 
een kleine vereniging blijven en dat 
kon daar niet. Ik heb toen meeonder-
handeld zodat Helios naar de Kees 
Boekelaan kon.’

FEYENOORD
‘Inmiddels zat mijn zoon op voetbal bij 
FAK en zo begon mijn voetbalperiode. 
FAK speelde op een veld bij Inventum 
en kon naar Weltevreden. De tennis-
banen die Helios niet wilde hebben 
konden we als FAK goed gebruiken. 
Coen de Groot vroeg mij in het bestuur 
van FAK en ik wilde wel meehelpen om 
FAK-tennis op te richten. Na drie jaar 
stopte ik daarmee, maar ik was nog 
wel betrokken bij het voetbal, want 
mijn zoon voetbalde bij FAK. In 1993 
werd Feyenoord kampioen. Kees Nie-

beek stelde toen voor om te proberen 
Feyenoord hier naar toe te halen voor 
een oefenwedstrijd. Er werd een com-
missie samengesteld en voor 22.000 
gulden kwam Feyenoord naar De Bilt. 
Er kwamen meer dan 4000 toeschou-
wers. Het geld wisten we door spon-
soring bij elkaar te krijgen. Het leverde 
ook geld op voor de vereniging en dat 
kwam in die tijd heel goed uit.’ Het 
was ook de tijd dat gesproken werd 
over een fusie tussen BVC, Bilthoven 
en FAK. ‘We hebben in tien jaar tijd vijf 
keer fusiegesprekken gehad, maar het 
liep altijd mis. Rens Kersten, Co van 

Dijk en ik stelden toen voor Gerrit Bos, 
die aanvankelijk niet veel in een fusie 
zag, projectleider te maken en toen 
lukte het.’ In 1997 werd de fusieclub 
FC De Bilt opgericht. 

MAATSCHAPPELIJKE 
ACTIVITEITEN
Naast sport was Rienk Miedema 
actief op de school van zijn kinde-
ren. Hij kwam in schoolcommissie en 
zorgde ervoor dat er betere faciliteiten 
kwamen om de schoolkrant te maken. 
Ook was hij er jarenlang sinterklaas. 
Hij ondersteunde bijna tien jaar Jits 

door Guus Geebel

De Biltse periode van Rienk Miedema begon in 1964 toen hij in dienst trad bij de Grontmij. Hij ging in De 

Bilt aan de Kerklaan op kamers wonen en wist heel snel in te burgeren. Vanaf het begin was hij betrokken 

bij tal van maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. Voor De Vierklank aanleiding om eens met 

hem te gaan praten.

Rienk Miedema vond naast de vele maatschappelijke activiteiten ook nog tijd 
om te relaxen. 

Rienk Miedema geboren
Fries met Bilts hart



 De Vierklank 17 24 augustus 2016

Centrals speelt aan de Voordorpsedijk in De 
Bilt. Centrals is een vereniging die voor meis-
jes en jongens vanaf 6 jaar en voor dames en 
heren van 16 tot 88 heel veel te bieden heeft. 
Plezier staat voorop!

BeeBall
De instapsport voor de jeugd van 6 tot 12 
jaar. De eerste vaardigheden worden aange-
leerd en in teamverband worden competitie-
wedstrijden gespeeld tegen andere BeeBall 
teams in de omgeving. Hierna stroom je door 
naar het reguliere honk- en softbal.

Honkbal en Softbal
Wij hebben teams voor jeugd, dames en he-
ren in alle leeftijdscategorieën. De competitie 
loopt van april tot oktober. ‘s Winters trainen 
we in de zaal.

Recreanten Softbal
Gemengde dames/herenteams zonder com-
petitieverplichting. Ze trainen wekelijks en 
spelen een paar keer per jaar leuke toer-
nooien!

Foto: Jan Kruijdenberg Fotografi e

Slaan, stelen, stoten, gooien, 
rennen en vangen
Wil je honk- en softbal spelen in De Bilt in een positief sportklimaat en zonder wachtlijst?
Dat kan bij Centrals!

Informatie
www.centrals.nl
info@centrals.nl

Meld je aan per e-mail 
en train 3x gratis mee!

TV Tautenburg
TV Tautenburg Maartensdijk op 6 prachtige tennisba-
nen en een mini baan kun je het hele jaar door spelen 
zoveel als je wilt. Bij Tennisleraar Paul de Bruin kun 
je als je de � jne kneepjes van de tennissport leren 
tijdens zijn trainingen.

Competitie, toernooien er zijn heel veel mogelijkhe-
den om fanatiek te spelen. Maar ook als je gewoon 
lekker recreatief een beetje lekker wil komen bewe-
gen kun je je aansluiten bij deze club. Tijdens de 
tossavond en ochtend kun je mensen ontmoeten en 
heerlijk een balletje slaan.

Nu lid worden betekent tot eind 2016 gratis sporten 
en pas in 2017 gaan betalen. Ga voor meer informa-
tie naar WWW.Tautenburg.nl of kom gewoon een keer 
proberen of het wat voor jou is. 

Tennisvereniging TV Tautenburg Maartensdijk

TV Tautenburg
Dierenriem 6a
Maartensdijk

www.tautenburg.nl

Bakker met de Stichting Beelden-
tuin en helpt nu al vijftien jaar mee de 
zomerconcerten op Beerschoten te 
organiseren. Verder is hij bestuurslid 
van de Van Ewijckstichting. De stich-
ting geeft subsidies aan sociaal maat-
schappelijke activiteiten in De Bilt en 
sponsort aan het eind van de jaarlijkse 
schoolsportdagen de Van Ewijckes-
tafette, die Rienk mede organiseert. 
Rond de geboortedag van Sippo van 
Ewijck verzorgen Rienk Miedema en 
Ignace de Jong al zo’n tien jaar een 
ochtend met oud-Hollandse liedjes 
in verzorgingshuizen. Bewoners krij-
gen dan een attentie van de stich-
ting. Verder was Miedema een aantal 
jaren actief bij het Platform Respectvol 
Samenleven en het scholenproject 
tijdens de Open Monumentendagen, 
waarvoor hij de jaarlijkse brochure 
maakte. 

MET TIJD OMGAAN
Naast dat alles had Rienk Miedema 
een drukke baan waarmee hij in 1996 
stopte. ‘Ik kan heel goed met tijd 
omgaan, dat betekent dat je niet alles 
kunt doen. Bij de voetbalclub en bij 
Helios bleef ik bijvoorbeeld nooit plak-
ken want dan was je een hele avond 
kwijt. Dat was mijn kracht.’ Want 
daarnaast had hij ook nog elf jaar een 
moestuin in Groenekan en heeft hij elf 
jaar op pinkstermaandag de Elfste-
dentocht gefietst. Hij vult verder met 
anderen jaarlijks bij WVT belastingfor-
mulieren in. Helemaal relaxen deed hij 
ook op zijn tijd. ‘Want ik zat altijd zes 
weken op Vlieland met het gezin.’ 

BOEKEN
‘Een andere hobby was ansichtkaarten 
verzamelen. Ik hield me graag bezig 

met de geschiedenis over mensen en 
buurten.’ Rienk Miedema schreef drie 
boeken over Franeker. Samen met zijn 
broer schreef hij het boek het boekje: 
Een Rondje Franeker. ‘Dat ging over 
de tijd van onze jeugd. Ik maakte voor 

Franeker ook een ansichtkaartenboek. 
Deze boekwerken stonden model voor 
het boek ‘Een Rondje De Bilt en Bilt-
hoven in oude prentbriefkaarten’, dat 
Ellen Drees en ik samenstelden. Later 
heb ik over de vier Maartensdijkse 

dorpen nog  ansichtkaartenboeken 
gemaakt, waarbij ik van tal van ver-
zamelaars kaarten mocht scannen’.  
Het boek over het Jodendom was het 
laatste boek dat hij samen met Ellen 
Drees schreef. ‘Dat gaat over een 

buurt waarover in Bilthoven Noord 
minachtend gesproken werd, maar 
waar de sociale cohesie heel hecht 
was. Er was een rijk verenigingsleven 
en de mensen bekommerden zich om 
elkaar.’

Leerlingen van basisschool De Kievit krijgen tijdens het scholenproject in 2009 op landgoed Vollenhoven van Rienk Miedema te horen wat ze gaan doen.
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Volleybalvereniging Salvo’67 start nieuw seizoen en viert 50 jarig jubileum!
Op dinsdag 23 augustus zijn de trainingen van Salvo weer gestart.
Elke dinsdag-avond in sporthal De Vierstee. Eind september gaat de
competitie weer van start. In 2017 bestaat Salvo’67 50 jaar.
Gedurende het gehele jaar staan activiteiten gepland. 

Jeugd
De jeugd tot 12 jaar traint van 18.30 tot 19.30 uur. In deze trainingen ligt het accent op het 
spelenderwijs leren volleyballen. Alle trainingsvormen worden veelal in spelvorm aange-
boden. Ouders die de trainingen willen volgen zijn van harte welkom. De trainingen van de 
jeugd van 12 tot 18 jaar zijn meer gericht op het aanleren en uitvoeren van het volleybal-
spel. Deze jeugd speelt competitie waardoor de ontwikkeling van het volleybalvermogen 
snel gaat.

Heren
Vanaf 21.00 tot 22.30 uur trainen de herenteams. Het 1e herenteam is gepromoveerd 
en speelt 2e klasse. Het team staat te trappelen om zich te presenteren in deze klasse. 
Het team kan nog spelers gebruiken. Iedereen die meent redelijk te kunnen volleyballen 
kan om 21.00 uur binnenlopen. Dit geldt ook voor de overige herenteams. Heren die een 
niveau lager willen spelen zijn van harte welkom. Ook hier kunnen nog nieuwe spelers 
geplaatst worden.

Dames
De damesgroepen trainen van 19.30 tot 21.00 uur. Het eerste damesteam speelt 1e klas-
se, de andere teams in 2e en 4e klasse. Binnen alle teams is ruimte voor nieuwe speel-
sters. Onze meiden juichen het toe wanneer nieuwe speelsters zich melden. Iedereen is 
van harte welkom op de trainingen.  Onze enthousiaste trainers zijn er klaar voor. 

Recreanten
De mensen die puur voor hun lol volleyballen en het leuk vinden om 1 x per week team-
sport te bedrijven is de recreantengroep. Deze groep traint van 21.00 tot 22.30 uur. Het 
accent in de trainingen ligt vooral op ontspanning en partijvormen. Iedereen die wil leren 
volleyballen is welkom. Trainers en spelers ontvangen nieuwkomers met open armen.

50 jarig jubileum
Het jaar 2017 staat in het teken van het vieren van het jubileum. Verspreid over het jubi-
leumjaar worden allerlei activiteiten georganiseerd. Het jubileumcomité is druk bezig om 
dit voor te bereiden. Niet alleen leden en oud leden maar ook de scholen worden in de 
activiteiten betrokken.

Inlooptraining
Kennismaking met volleybal bij Salvo’67 verplicht je tot niets. Je mag drie maal gratis 
meetrainen om te ervaren of je volleybal leuk vindt. Dat geldt voor alle groepen.
Op 6 september is er een speciale inlooptraining voor de jeugd vanaf 18.30 tot 19.30 uur.

Voor meer informatie zie website: www.Salvo67.nl

Deze zomer heeft Piet Groen met 
een groep kanovaarders een tocht 
gemaakt in Zuid Duitsland. Het plan 
was om een tocht over de Donau te 
maken van Ulm naar Passau, in totaal 
300 kilometer. Dit voornemen strandde 
echter na 173 kilometer in Regens-
burg. Onderweg moesten de kanoërs 
15 stuwen passeren en vele zelfbedie-
ningssluisjes bedienen die een verval 
hadden van ongeveer 5 meter. Het 
traject naar Passau was gesloten voor 
kanovaarders wegens te veel water in 
de rivier en daardoor te onveilig. Beslo-
ten werd om de auto’s, die nog in Ulm 
stonden, op te halen en naar Konstanz 
te rijden aan de Bodensee om daar 
nog een aantal tochten te varen. Hier 

gingen weer 250 kilometers onder de 
peddels door. 

AVONTUURLIJK
Piet heeft in zijn leven al heel wat lange 
en avontuurlijke tochten gemaakt en 
heeft vele rivieren in West-Europa 
bedwongen. Hij heeft tochten over de 
Elbe gemaakt, de Rijn bevaren van 
Straatsburg naar Koblenz en een jaar 
later van Koblenz naar Harderwijk. Maar 
ook tochten in Denemarken en Finland. 
In Nederland heeft Piet de tocht van 
Eemnes naar Vlieland gemaakt. Een 
lange tocht via het IJsselmeer door 
Friesland en vanaf Harlingen de 5 uur 
durende oversteek naar Vlieland. Zijn 
grootste avontuur was de tocht van 
400 kilometer rond de poolcirkel, die 
hij met een grote groep heeft gemaakt. 
Dat was een geweldige ervaring. 

ORGANISATIE
Piet pikt de mooie tochten uit een 
kanoblad op. Hij is geen lid van een 
kanoclub. Traint ook niet specifiek, 
maar houdt zich wel fit door twee maal 
per week fitnesstraining te doen. Mis-
schien komt het hier wel door dat Piet 
nooit spierpijn heeft. Wel neemt de 
stramheid wat toe wat je vooral merkt 

bij het in- en uitstappen van de kano. 
Wat heel belangrijk is tijdens de kano-
tochten is goed drinken om het vocht-
verlies te compenseren. Op de tocht 
naar Regensburg heeft Piet s ’avonds 
veel lekkere Duitse biertjes gedronken.

ZEEKAJAK
Een lange kanotocht is vooral goed 
afwegen wat je meeneemt. De kano - 
eigenlijk is het een zeekajak - heeft drie 
waterdichte compartimenten waar alles 
in moet passen zoals: kleding, eten, 
tentje, keukengerei en slaapzak. Dat 
passen en meten gebeurt thuis. Samen 
met zijn vrouw Hannie wordt uit-gepast 
wat er mee gaat. Daar moet Piet het 
mee doen. De tochten vinden veelal 
plaats buiten steden en bevolkte gebie-
den. Overnachtingen vinden plaats in 
de tent aan rivieroevers of in onderko-
mens van kanoclubs wat vooral prettig 
is om van de sanitaire voorzieningen 
gebruik te kunnen maken. Piet hoopt 
nog vele tochten te kunnen maken. Hij 
geniet er nog steeds volop van. Niet 
alleen van het varen maar ook van de 
prachtige landschappen en omgevin-
gen waar hij doorheen vaart. Niet alleen 
in het buitenland maar ook in eigen land 
is het vanaf het water volop genieten. 

Piet Groen kanovaarder 
in hart en nieren
door Kees Diepeveen

Maartensdijker Piet Groen heeft een passie voor kanovaren. Deze passie heeft zich ontwikkeld op de Neder-

landse wateren, maar is uitgegroeid tot het varen van lange tochten in Europa. 

Piet neemt een sluis in de Donau.

Maartensdijker Piet Groen heeft een 
passie voor kanovaren. Piet Groen bij zijn vijf meter lange zeekajak
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Sportieve 
meiden 
voor de 

MB1 en MC1 
gezocht!

V   etbal   l e e ft  in  Loosdrecht!V   etbal  ’ ’

Ben j i j  die sportieve meid ?
Houd je van voetballen? 
Ben je 12-16 jaar oud?

Kom dan voetballen bij  SV Loosdrecht
in een super leuk team.

Meld je direct aan op www.svloosdrecht.nl
 Voor elk nieuw lid geldt: Het eerste seizoen geen contributie!

Info: Geurt Rozendaal - 06-24541513 - geurt@svloosdrecht.nl

MeidenWerven_4KlankAdv_137x137mm_3KolommenBreed_Aug2016.indd   1 16-08-16   17:43

In een weergaloos tempo galopperen de paarden 
briesend, zwetend en stampend over het veld, 
achter een witte bal aan. Ademloos kijken de aan-
wezigen toe wanneer de stoet voorbij dendert. 
Vechtlust, inzicht en lef worden beloond. Naar-
mate de wedstrijd vordert, stijgt de spanning. 
Iedereen heeft slechts één ding voor ogen: de 
bal moet tussen de palen. ‘Ja, dit is nu Polo. Niet 
zomaar een sport, maar meer een levensstijl’. Aan 
het woord is Alexander Beyleveldt (sr), onderne-
mer en pololiefhebber uit Groenekan. Hij vervolgt: 
‘Elke woensdagavond vanaf 19.00 uur, tussen 1 

mei en 1 oktober, komen wij hier bijeen, op het 
terrein. In de winter lopen de schapen hier weer. 
Behalve het poloveld hier in Groenekan, hebben 
wij ook nog een terrein in Putten. Als het in Groe-
nekan regent, kan het in Putten wellicht droog 
zijn, dan zijn wij daar te vinden. Alexander Beyle-
veldt (jr) vult zijn vader aan: ‘Om de (Argentijnse) 
paarden niet te vermoeien met een rit in de trailer, 
hebben wij zowel paarden in Groenekan, als in 
Putten staan. Fijner voor de paarden, ons scheelt 
het veel werk en het is beter voor het milieu’. 

HARVARD
Een aantal jaren geleden hoorde Beyleveldt dat 
het huidige terrein van de poloclub een andere 
bestemming zou kunnen krijgen, dat zeker niet in 
het voordeel van de natuur zou zijn. Daar stak hij 
een stokje voor. Hij besloot het perceel te kopen 
en er een landgoed te ontwikkelen. Beyleveldt: 
‘De polosport staat bekend als ‘elitair’, maar de 
spelers ervaren dit toch echt anders. Elke dag sta 
je, in weer en wind, toch weer in de stal mest te 
ruimen. Je moet minstens twee of drie paarden 
bezitten en wil je in een echt team terechtkomen, 
heb je in ieder geval zes paarden nodig. Voor de 
meesten is dat niet te behappen. En daarmee 
ben je er nog niet. Lidmaatschap van een club, 
rijkleding, lessen. Allemaal bijkomende kosten’. 

Alexander vult zijn vader aan: ‘Met het poloveld 
in Groenekan wil mijn vader jongeren de kans 
bieden om in aanraking te komen met deze tak 
van paardensport. Hij biedt mij op deze manier 
ook de mogelijkheid verder te komen binnen 
deze sport’. Rainier Beyleveldt, de jongere broer 
van Alexander, zit ook in het wereldje. Zij komen 
samen veel uit op toernooien en zijn complemen-
tair aan elkaar. Alexander: ‘Door mee te doen met 
wedstrijden kan ik mijn handicap verbeteren en 
hoop ik dat teams mij vragen met hen mee te 
doen. Met het Universiteitsteam heb ik, samen 
met mijn broer, meegedaan aan wedstrijden in 
onder andere Rome (2e geworden) Boston (1e), 
Dublin (1e) en Soto Grande. Het team, bestaat uit 
drie deelnemers uit de gemeente De Bilt: Alexan-
der Beyleveldt, Rainier Beyleveldt en Dominique 
Buck (uit Maartensdijk). Van het poloteam uit Har-
vard hebben wij zelfs gewonnen. Een hele presta-
tie, waar wij heel blij mee zijn’. 

WOENSDAGAVOND
Beyleveldt is trots op zijn zoons. Hij vertelt: 
‘Alexander doet het goed binnen de polosport. 
Elke woensdagavond is hij hier te vinden, na zijn 
werk, en is hij met zijn sport bezig. En niet alleen 
voor zichzelf hoor. Iedere belangstellende is hier 
van harte welkom. Van beginner tot gevorderde’. 
Zowel vader als zoon geven les aan degenen die 
graag polo wil leren spelen. Eén van die leerlingen 
is Guido, uit Putten: ‘Voor mij is het de eerste keer 
dat ik op één van de paarden in Groenekan rijd. 
Wat een geweldige beesten. Zij zijn goed voor-
waarts en heel braaf. Zij zijn bijna niet van hun 
stuk te brengen, zodat ik al mijn aandacht bij de 
training kan houden’. Beyleveldt vult aan: ‘Na de 
training doen wij onderling nog een wedstrijdje. 
Iedere deelnemer krijgt twee paarden tot zijn of 
haar beschikking, zodat wij 2 chukka’s, van ieder 
7,5 minuten, kunnen spelen. Dit is om de paar-
den te sparen. Na de training en een wedstrijdje 
worden de paarden verzorgd en teruggebracht 
naar stal.’ Een ontspannen avond is dan weer 
voorbij’. 

Poloclub MIdden-Nederland 
landskampioen
door Walter Eijndhoven

Tegenover ‘Naast de Buren’, aan de Groenekanseweg in Groenekan is een poloveld te vinden. Een locatie met 12 hectare, een boerderij en stallen voor paarden.

Iedereen die iets met paarden heeft kan hier de polosport onder de knie krijgen of gewoon leuk vrijwilligerswerk doen. 

Iedere woensdagavond wordt er op de poloclub in Groenekan getraind. 

Wk Voltige in Le Mans
Van 17 t/m 21 augustus vonden de Europese en Wereldkampioenschappen Vol-

tige voor de plaats in het Franse Le Mans. Roy Rogers behaalde daar een 7e 

plaats.

Voor Nederland verdiende het voltigeteam 
Roy Rogers uit Bilthoven een startplaats door 
onder meer een mooie prestatie in Moorsele 
(België)neer te zetten. Het team eindigde daar 
in een sterk deelnemersveld als vierde.

Bij voltige worden gymnastische oefeningen 
op de rug van een paard uitgevoerd. Het 
paard loopt aan een lange lijn (de longe) op 
een cirkel en heeft een speciale voltigesin-
gel met handvatten om. Voltigeren draait om 
ontspanning, souplesse, evenwicht en ritme. 
Omdat het paard continu beweegt is het de 
kunst om de oefeningen zo uit te voeren dat 
het paard niet in zijn beweging wordt gehin-
derd. De wedstrijdsport kent solo en teamru-
brieken. Het team uit Bilthoven, onder leiding 
van Cynthia Danvers is samen met het paard 
Hercules afgereisd naar Le Mans. Cynthia 
heeft als solist een succesvolle voltigecarrière 
om op terug te kijken en spant zich nu in om 
het beste uit het team te halen.

Team Roy Rogers tijdens hun kür.
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Wielerronde Westbroek
WUTHRICH Assurantiën

LAMA groep BV

Cafetaria Coen

Tom van der Woude GroenserviceBouwbedrijf Nagel

Henk J. vd Feest WebdesignJoyce BloemdecoratieEclipse Ballooning

Le Chemineau Groenvoorziening

Caravanstalling Stichtse Vecht Vink WitgoedCees Oudshoorn BouwbedrijfOp de Zon BVAannemersbedrijf T. van Barneveld

CBW Cultuurtechniek Hoveniersbedrijf NymphaeaAbacusAndy’s Dierensuper

Van Oostrum Westbroek BV

MOB Consultancy

Sonam BV

2AT BV

Maintenance Management made easy!

Reynaerde 
Interim 

Management

Reynaerde Interim Management

Schoonheidssalon Voilá

De Bruijn Meubel- en Interieurbouw

WESTBROEK

0346 282526 / 06 22462576

Theo’s KlussenserviceDorpsmakelaar Karin vd Willigen

Praktijk voor Remedial Teaching - Hoek 11

helpt u op weg

Tripod MobilityJ.C. van Kooten Marktkraamverhuur

Walter van de Hoef TransportJ. Veldhuizen BVCaravanstalling Schuurman

Doe Het Zelf Garage P. PlooijBV Recreatieoord De Wilgenplas
Bungalowpark met zwem- en viswater

www.dewilgenplas.nl

Recreatieoord De WilgenplasKarin Bos Tekst

Zeldenrijk Schilderwerken

THEO’S KLUSSSEN SERVICE

De Graaf Metaalwerken BV

Blank Name

Bouwman’s Loonbedrijf BV

Geluidservice.nlNeerland Verwarming Ko van den Berg Aanhangwagens

Rietdekkersbedrijf Teunis van Sligtenhorst

Achter Weteringseweg 56
3738 MA Maartensdijk
Tel. 0346 - 21 87 03
Mobiel: 06 - 54 90 37 93
Email: derietdekker@hetnet.nl

Rietdekkersbedrijf
Teunis van Sligtenhorst B.V.

Steuler Catalyst Service Netherlands BV

Youp 
Chappin

Schildersbedrijf Oostveen BV

Zeb den Uyl VloerrenovatieB&E Aannemersbedrijf Colbers EngineeringCafé De Poort

Newtonlaan 115  3584 BH Utrecht 
085 - 76 03 976  info@opdezon.nl

Écht duurzaam 
elektrisch rijden!

Kerkdijk 3a   3615 BA Westbroek

06 - 55 11 10 75
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Het Dorpshuis Westbroek

De Wilde Metaal

Marge Gym voor Health & Body

Herman Verhoef - Parket Tree

vof Nap ScanserviceCaravan Service Roel

D. van Vulpen Transport & Verhuur

M. Kuyf TransportLamcon Constructie & Montage BV

W. de Graaf Bestratingen Caravanstalling Belia

Autorijschool Van Noort

Kasius Loon- en Grondverzetbedrijf

Broekiesverhuur.nl

Studio Body Language Adviesbureau Soest-Zuid

SQUARE Telecom & ICT

Gezond eten én afvallen én op gewicht blijven !!   

Geen pillen shakes of poeders 
maar gewoon met de pot mee eten?

Dat kan met de EGA.                                                            
                           
Al 10  jaar bij: Heleen Blaauwendraad                                                                                       
Kooijdijk 9                         
3615AA  Westbroek                                         
0346 281082 
Donderdag van 13.30-14.30/19.00-20.00

EGA Gezond afvallen!

Etos Kraaij

Administratiekantoor J. Strijk

Komt dat zien!

Vrijdag 26 augustus
(vanaf 19.00 uur)

Zaterdag 29 augustus
(vanaf 16.00 uur) 

Schadenet BV

Bouwbedrijf Jan de Waal

J. Spruijt Loonbedrijf

M. Bouwman Groen Grond Infra

Jan Nefkens Assurantiekantoor

P. de Waal Dienstverlening

‘t Zand Maarssen

Café ‘t Kikkertje

vof Verkroost

voedingsadviesgroep utrecht

Berna F loor
Diëtist

M 06-27522877 E berna@voedingsadviesgroep.nl
spreekuur op afspraak |  freelance activi teiten op locatie

Berna Floor - Diëtist Wim’s Dierenspeciaalzaak

SCRIPTURA v v v

dtp-bureau

Scriptura boekproducties

Van de Geest Grootverbruik Diverse gulle gevers

Kerkdijk 85
3615 BC Westbroek

E N N I P M A N

R C H I T E C T U U R

D V I E S Bouw en Milieu
T: 06-20287346

advies@hoeveheizigt.nl

Hennipman Architectuur en Advies

Electrotech. Inst. bedr. Nieuwhoff De Rijk BV

Coloradodreef 13-15
3565 BP  Utrecht
tel: 0346-282413 
mob: 06-52332226

voor al uw: 
staal
roestvrijstaal
aluminium
knip
zet
boor
zaag
laswerk

Verkroost Metaal BV
Wie zorgen er voor uw gezonde zuivel?

Melkveehouders natuurlijk!

Melkveebedrijf Hoeve Heizigt

De Gagel Vastgoed BV

De Vierklank
Wekelijks huis-aan-huis in: 

Mediapartner Opbrengst komt ten goede aan:

Oussoren Loon- en Verhuurbedrijf

Veehandel Gaasenbeek

Happy Little Kids

Autobedrijf De Pijper

RIJOPLEIDINGEN
Voor auto- en motorrijlessen

06-51368995  -  www.3-huis.nl

RIJOPLEIDINGEN
Voor auto- en motorrijlessen

06-51368995  -  www.3-huis.nl

3-HUIS RijopleidingenR&R Bikes

Rob Stijlaart

A vd Wilt Infra en Cultuurtechniek

SPONSORS BEDANKT!

Wielerronde Westbroek

A: Wolkammerweg 31, 3615  CE Westbroek
T: 06 231 333 32
E: bouwman.groengrondinfra@gmail.com

Martijn BouwmanA: Wolkammerweg 31, 3615  CE Westbroek
T: 06 231 333 32
E: bouwman.groengrondinfra@gmail.com

Martijn Bouwman

A: Wolkammerweg 31, 3615  CE Westbroek
T: 06 231 333 32
E: bouwman.groengrondinfra@gmail.com

Martijn Bouwman

Paul & Lettie’s B&B

Dr. Welfferweg 16
paul-en-lettie-bed-and-breakfast.nl
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I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

E E N  D R O G E R  I S  M A AT W E R K !

De droger kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. De juiste 
capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te verwach-
ten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. Dat 
kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij die 
fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

Kamerkoor zoekt zangers 
Kamerkoor De Bilt is een enthousiast en gezellig koor en op dit moment met name op zoek naar alten 
en bassen. Het repertoire van het volgende project zal onder andere bestaan uit het stuk ´Zo verliefd op 
elkaar´ van Ad Wammes, geschreven voor koor en accordeon op een tekst van Annie M. G. Schmidt. De 
repetities zijn elke maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur in de Immanuëlkerk, Soestdijkseweg 49a, De 
Bilt. Ga gerust een keer kijken of meezingen. Meer informatie op www.kamerkoordebilt.nl.

Kamerkoor De Bilt werkt met het thema liefde voor een uitvoering in mei 2017. [foto Reyn Schuurman]

THE ART OF HAIRCOLORING

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11 www.hairdesque.nl /Hairdesque

Wij zijn weer allemaal terug van vakantie!
We hopen dat u net zo van de vakantie
heeft genoten als wij en zien u
graag snel weer.

Christa:
dinsdag, donderdag
incl. avond en zaterdag

Miranda:
dinsdag, woensdag, vrijdag
incl. avond en zaterdag

Ilse:
woensdag, donderdag, vrijdag
incl. avond en zaterdag

Kimberley:
dinsdag, donderdag
incl. avond, vrijdag en zaterdag 

Wilt u ook adverteren in De Vierklank?
Neem dan contact met ons op

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
Tel: 0346 - 211992  •  E-mail: info@vierklank.nl
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De geschiedenis van 
het Sanatorium Berg en Bosch

door Hans de Groot

Omstreeks 1915 stierven er in Nederland ongeveer 200 mensen per 100.000 inwoners 
aan de infectieziekte tuberculose, die sterk werd beïnvloed door economische en sociale 

omstandigheden. Met name bij de arbeidende klasse waren deze zeer slecht, 
waardoor daar ook de meeste slachtoffers vielen.

Dat was aanleiding voor het R.K. 
Werkliedenverbond om een ver-
eniging ter bestrijding van de tu-
berculose in het leven te roepen: 
‘Herwonnen Levenskracht’, waar-
aan vanaf 1920 de katholieke vak-
bondsleden een vaste bijdrage van 
1 cent per lid per week betaalden. 
Met steun van het toenmalige De-
partement van Arbeid - in die jaren 
onder leiding van minister Aalberse 
- verrees in Apeldoorn een houten 
noodsanatorium met 225 bedden, 
dat op 28 juli 1920 officieel door 
hem werd geopend als Sanatorium 
Berg en Bosch (1920– 1933). Het 
noodsanatorium was ondergebracht 
in oude Duitse militaire barakken, 
die waren neergezet op het land-
goed Berg en Bosch, onderdeel 
van de Soerense bossen. Aan deze 
buitenplaats ontleende het sana-
torium zijn naam. De behandeling 
van Tbc-patiënten was in die tijd 
primair gebaseerd op een drietal 
uitgangspunten: rust, frisse lucht 
en krachtige voeding. De omstan-
digheden in deze omgeving waren 
dus ideaal.

Bronkhorst
Verspreid over een oppervlakte 
van ca.10 ha. stond een twintigtal 
gebouwen: het hoofdgebouw met 
het kantoor van de geneesheer-
directeur Willem Bronkhorst, de 
administratiegebouwen en de ge-
neeskundige paviljoens. De voor 
behandeling opgenomen kinderen 
kregen ook onderwijs. Bedlege-
rigen op bed, de anderen in een 
open schoolgebouwtje of in de 
openlucht. De verpleging en de 
huishoudelijke taken waren in han-
den van de zusters Dominicanes-
sen uit Voorschoten. Gedurende 
zijn intensieve onderzoeken naar 
betere behandelingsmethoden van 
de tuberculose onderkende dokter 
Bronkhorst steeds meer het nadeel 
van de excentrische ligging van 
zijn sanatorium ten opzichte van 
o.a. de Universiteit Utrecht en de 
grote ziekenhuizen en de noodzaak 
om de toch wat primitieve vestiging 
in Apeldoorn te verruilen voor een 

nieuwe vestiging in het centrum 
van het land.

Bilthoven (1932– 1962)
De in Apeldoorn opgedane kennis 
en ervaring kwamen bij de bouw 
van de stenen onderkomens in Bilt-
hoven goed van pas. Dokter Bronk-
horst had - behalve vooruitstre-
vende ideeën over de geneeswijze 
en de nazorg van patiënten - zeer 
specifieke ideeën over de invloed 
van huisvesting op het genezings-
proces, waarbij de symbiose van 
architectuur en natuur een grote rol 
speelde. In nauwe samenwerking 
tussen hem en de architecten B.J. 
Koldewey en C.M. van Moorsel 
kwam een gebouwencomplex tot 
stand dat een representatief en his-
torisch waardevol voorbeeld van de 
Delftse School genoemd mag wor-
den.

Gezichtslaan
Op een terrein van ruim 46 ha. - ge-
legen midden in de Ridderoordse 
bossen aan de Gezichtslaan in Bilt-
hoven - begon men in de zomer 
van1931 met de bouw. In 1933 kon 
het sanatorium plechtig geopend 
worden. Het sanatorium was een ty-
pisch voorbeeld van paviljoenbouw 
met alle patiëntenafdelingen op de 

begane grond. In het hoofdgebou-
wencomplex konden twee hoofd-
groepen van gebouwen onderschei-
den worden. Aan de zuidzijde het 
hoofdgebouw en de paviljoens, aan 
de noordzijde de kapel, het zuster-
huis en het gebouw voor de ’stof-
felijke verzorging’ waarin o.a. de 
eetzalen voor de lopende patiënten, 
het personeel en de bezoekers. In 
1933 telde het sanatorium vier on-
derscheiden afdelingen, voor man-
nen, vrouwen, jongens en meisjes.

Kapel
Het hoofdgebouw huisvestte de 
patiëntenadministratie, de ruimten 
voor onderzoek, de operatiekamer 

en de röntgenafdeling. Ook de 
geneesheer-directeur en zijn staf, 
de laboratoria, de wachtkamers, 
de bibliotheek en diverse dienstaf-
delingen hadden daar een plaats 
gekregen. Op de bovenverdieping 
lagen de woning voor de inwonen-
de rector en kamers voor de medi-
sche assistenten. De aan het Heilige 
Hart van Jezus gewijde kapel, een 
ontwerp van architect Kropholler, 
vormde het geestelijk middelpunt 
van Berg en Bosch. Aan de noord-
zijde daarvan lag het klooster van 
de zusters Dominicanessen. Bij de 
bouw van de open (en minder open) 

lighallen werd speciaal gelet op de 
ruime toevoer van licht en lucht. 
De in twee rijen achter elkaar op-
gestelde bedden waren allen met 
het voeteneind naar het, op het zui-
den gerichte, open front opgesteld, 
waardoor de patiënten een optimaal 
contact met licht, (gezonde) lucht 
en natuur hadden.

De Werkplaatsen
In de jaren na de opening van het 
sanatorium in Apeldoorn begon al-
lengs duidelijk te worden dat rust, 
frisse lucht en krachtige voeding 

wel een goede basis waren voor her-
stel van de Tbc-patiënt maar geen 
garantie boden voor een succes-
volle terugkeer in de maatschappij. 
De gangbare therapie van in duur 
oplopende wandelingen in combi-
natie met rusten, bleek in de prak-
tijk een onvoldoende voorbereiding 
op deze terugkeer. Er werd gekozen 
voor ’een lange periode van gelei-
delijke gewenning aan lichamelijke 
en geestelijke inspanning van den 
arbeid volgend op de rustkuur’. De 
consequentie van dit nieuwe den-
ken over de nazorg van herstelde 
Tbc-patiënten was het opzetten van 

arbeidslocaties waar deze patiënten 
te werk gesteld konden worden en 
die als zelfstandige productiebe-
drijfjes konden opereren. Bronk-
horst liet zich bij de keuze van 
deze bedrijfjes leiden door enkele 
fundamentele uitgangspunten. On-
geroutineerde mensen moeten een 
nuttige inbreng in de productie kun-

nen hebben en hiervoor ook geën-
thousiasmeerd kunnen worden.  De 
producten moeten door een artistiek 
kwaliteitsniveau een meerwaarde 
hebben ten opzichte van het gewo-
ne massa-artikel in de markt en de 
ontwerpen moeten uit eigen hand 
komen en altijd eigendom blijven 
van de werkplaats. Deze speci-
fieke nazorgactiviteiten begonnen 
echter dermate af te wijken van de 
normale ziekenhuisorganisatie dat 
het raadzaam bleek ze zelfstandig 
te laten opereren onder de naam 
’Werkplaatsen Berg en Bosch’. Als 
merknaam voor de producten werd 
gekozen voor de naam ADO (Ar-
beid Door Onvolwaardigen). Een 
betiteling, die in de huidige tijd niet 
meer acceptabel zou zijn.

Bron: Bosch, Herman uit de en 
Broeke Willem van den , 85 jaar 
ado, Speelgoed met een doel. Uit-
gave H.S. uit de Bosch 2008. ISBN 
978-90-9022705-4. Informatie over 
ADO zie www.adospeelgoed.eu.

De tekst van dit artikel is onderdeel 
van een bijdrage van de auteur in 
De Biltse Grift van maart 2009.

Op 10 september a.s. om 10.00 
uur zal wethouder Hans Mieras 
de Open Monumentendag De 
Bilt openen bij de kapel van 
Berg en Bosch. Een aantal ge-
bouwen op Berg en Bosch zal 
die dag zijn deuren openen en 
er zijn informatie-stands van de 
lokale historische verenigingen. 
Ook het ADO-speelgoed getoond 
worden.

Het afgetakte gedeelte van de Gezichtslaan, waaraan de hoofdingang 
van het sanatorium Berg en Bosch werd gesitueerd in 1933, werd op 
verzoek van veel dankbare patiënten bij raadsbesluit van 27.06.1960 
omgedoopt tot Professor Bronkhorstlaan, naar Professor dr. Willem 
Bronkhorst (Soerabaja, 26.06.1888,† Bilthoven, 29.04.1960).[foto uit de 
verzameling van Rienk Miedema

Eén van de werkplaatsen op Berg en Bosch.[foto uit de verzameling van 
Rienk Miedema]

De Kapel heeft meer dan 80 jaar historie. Het gebouw was begin jaren 
dertig een prominent onderdeel van het toenmalige sanatorium Berg 
en Bosch. Hier verpleegden de zusters Dominicanessen zieken die aan 
tuberculose leden. De schitterende architectuur, verfraaid met veel 
kunstwerken en gebrandschilderde ramen, is al die tijd ongemoeid 
gebleven. Na restauratie heeft De Kapel weer zijn oude glorie terug. 
Architecten roemen De Kapel als typerend voorbeeld van de Delftse 
school. [foto Henk van de Bunt]

Kinderen kregen ook onderwijs, op bed, in een open schoolgebouwtje of 
in de openlucht. [foto uit de verzameling van Rienk Miedema]

Aan de linkerzijde van de kapel bevindt zich een wegkapelletje met 
altaar en beeld van Maria en het lichaam van de dode Christus op haar 
schoot (pietá) van beeldhouwer Piet Jungblut. Het wegkapelletje is uit 
gele (sintel)steen opgetrokken en bestaat uit een bakstenen opstand met 
uitkragende schouderstukken en een zadeldak bekroning. Het is gedekt 
met rode Hollandse pannen terwijl op de nok een piron is gezet. [foto 
Henk van de Bunt]
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Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
30 augustus 

2016

Alleen geldig op vrijdag 26 t/m zondag 28 augustus 2016

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! 
Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 

Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

Coca-Cola of Fanta
6 blikken van 0.33 liter
3.00 - 3.54

Heineken
Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter
14.49 

Senseo koffi epads 
Alle zakken met 48 stuks
2 zakken
10.00

1.991.991.991.
6 blikken

Per liter 1.01

8.998.998.998.
per krat

Per liter 1.25

6.496.496.496.
2 zakken

Open Dag Rading Spoor
Op zaterdag 27 augustus van 10.00 tot 17.00 uur vindt de 42ste editie 
plaats van de open dag van Stoomgroep Rading Spoor in de bossen van 
Hollandsche Rading (Karnemelkseweg 8). Het jaarlijkse evenement 
trekt meer dan 1.000 bezoekers en is internationaal bekend. Er zijn ook 
diverse buitenlandse modelbouwers aanwezig met hun stoommaterieel. 
De toegang is gratis.

Er wordt met live-steam gereden op diverse sporen en spoorbreedtes. 
Van het zogenaamde spoor 1 – op een grote tafel – tot en met grote 
schalen op een spoorbaan van respectievelijk 330 en 350 meter lang. 
Kinderen en ook volwassenen kunnen meerijden achter de kleine maar 
enorm sterke stoomlocomotieven. Het terrein is gelegen aan de Karne-
melkseweg 8. De parkeergelegenheid is schaars. De organisatie raadt u 
aan om zo veel mogelijk op de fiets te komen. Meer weten over Rading 
Spoor, ga naar www.radingspoor.nl.

Ontdek Fort Ruigenhoek
Fort Ruigenhoek is onlangs gerestaureerd en zeker een bezoek waard. 
U kunt het fort verkennen met de gids van Staatsbosbeheer en van alles 
te weten komen over de geschiedenis. Fort Ruigenhoek speelde vroe-
ger een belangrijke rol bij de verdediging. U bent van harte welkom 
op zaterdag 27 augustus om 13.30 uur. De rondleiding duurt ca. 1.5 
uur. Aanmelden hoeft niet. U kunt gewoon op de genoemde dag en tijd 
naar het fort gaan, waar de gids bij het hek op u wacht. Kijk voor meer 
info op www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten. Wilt u met een eigen groep 
een rondleiding boeken, mail dan naar utrechtwest@staatsbosbeheer.nl 
en vraag naar de mogelijkheden. Adres: Ruigenhoekse Dijk t.o. 125a, 
Groenekan.

Fot Ruigenhoek is een bezoekje waard.

Varen langs drijvend land
Op 24 augustus organiseert Staatsbosbeheer vaartochten door de Mo-
lenpolder, een kleinschalig natuurgebied vlak boven Utrecht. In een 
stille fluisterboot kom je tot rust, en geniet je van het uitzicht over de 
petgaten en legakkers van dit oude veenlandschap. Samen met de gids 
naar de dieren in dit gebied, zoals ringslang en purperreiger, en maak 
een tussenstop bij het trilveen: ervaar hoe dit ‘drijvend land’ loopt. Aan-
vangstijd 10.00 uur. Meer info en reserveren via www.staatsbosbeheer.
nl. Met je eigen groep een vaartocht doen? Informeer via utrechtwest@
staatsbosbeheer.nl.

Op een fluisterboot door de Molenpolder trekt een bijzonder landschap 
voorbij.
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Van Dijckschool feestelijk heropend
Ondanks het druilerige weer zat de stemming er bij de opening van het nieuwe schooljaar van 
de hernieuwde Van Dijckschool goed in. De ongeveer tweehonderd leerlingen kregen maandag 

22 augustus vooraf een warming up waaraan enthousiast werd meegedaan. 

Directeur Rob van Maanen ver-
telt in zijn welkomstwoord dat de 
meesters en juffrouwen al twee 
weken keihard op school hebben 
gewerkt om het nieuwe schooljaar 
voor te bereiden. Het zegt dat het 

team er heel veel zin in heeft. Op 
de vraag aan de kinderen of ze dat 
ook hebben, reageert nog niet ie-
dereen meteen enthousiast. Logisch 
zo direct na de vakantie. Rob van 
Maanen stelt vervolgens alle leer-

krachten en medewerkers van de 
school voor. Groepsgewijs gaan de 
leerlingen en hun ouders daarna via 
de fraai getekende deur de school in 
waarna het schooljaar is begonnen. 

[GG]

Schooldirecteur Rob van Maanen tijdens zijn welkomstwoord.

Voorafgaand aan de officiële opening wordt een warming up gehouden.

Fraternitas op naar 100
Fraternitas bestaat op 17 september 2016 precies 99 jaar. Op deze datum wordt officieel het 

100ste en jubileumjaar met Circus Tadaa in het HF Witte Centrum geopend.

Het jubileum duurt ruim een jaar 
lang. Uiteindelijk is er op 4 no-
vember 2017 een afsluitende Jubi-
leumshow, 100 jaar Fraternitas. De 
vereniging is een sociale vereni-
ging waarbij gezelligheid, sportivi-
teit, vriendschap en verbondenheid 
hoog in het vaandel staan. In de 
loop der jaren is het aantal sporten 
dat bij de vereniging kan worden 
beoefend flink uitgebreid. 
Wellicht ben je gemotiveerd door 
de Olympische Spelen door spor-
ters als Sanne Wevers, Epke Zon-
derland of Dafne Schippers. Dit 
geldt voor jeugd, maar ook voor 
volwassenen die de draad van het 
turnen, hardlopen of wandelen in 
clubverband (weer) willen oppak-
ken in een aansprekende en gezel-
lige omgeving. Fraternitas rent het jubileumjaar tegemoet.

(Zomer-)bridge bij 
BCC’86

BridgeComb.Concordia’86 hield woensdag 17 augustus haar voorlaat-
ste zomerbridgeavond in gebouw De Schakel (achter de Immanuelkerk), 
Soestdijkseweg-Zuid 49b. Winnaars werden Riet Hazeleger + Uschi Röhrs 
(64,88%). Zilver was er voor Mieke Neefs + Nico Verhaar (60,71%) en de 
derde plaats was voor Marijke van der Schat-Olivier + Nel Stekelenburg 
met 58,93%. De laatste avond is woensdag 24 augustus. De aanvang is om 
19.30 uur (zaal open 19.00 uur). Belangstellenden hoeven zich niet van 
tevoren te melden. 

Op 31 augustus start het nieuwe seizoen van bridgeclub BCC-86 met de 
openingsdrive en 7 september gaat de nieuwe interne competitie (paren-
bridge) van start. Er is plaats voor nieuwe leden en ook dan wordt er in De 
Schakel gespeeld. Belangstellenden kunnen eerst een paar keer meespelen. 
Hiervoor kan contact worden opgenomen nemen met voorzitter Wim West-
land (tel. 030 2251012) of wedstrijdleider Nico Verhaar (tel.030 2282925). 

Nog één avond 
Zomerbridge

Bridgeclub Hollandsche Rading speelde donderdag 18 augustus haar 
voorlaatste van de totaal dertien avonden in de Zomerreeks in het 
Dorpshuis. Er kon met 24 deelnemende paren in één lijn worden ge-
speeld. De eerste plaats werd behaald door Trees van Doorn + Jan van 
der Heide met 69,89%. Voor Erik Polders + Nico Verhaar was dit keer 
het zilver gereserveerd met 67,80% en de bronzen plak was voor Uschi 
Röhrs + Wim Westland met 67,23%. De laatste avond in de reeks is 
donderdag 25 augustus. Bij voorkeur van tevoren aanmelden via bchol-
landscherading@gmail.com en anders uiterlijk op de dag zelf tot 19.00 
uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 19.30 uur. Kosten per avond zijn 
2 euro per persoon voor niet-leden en één euro voor leden. 

Open lessen bij WVT
In de week van 5 t/m 10 september hebben veel lessen een open ka-
rakter: heb je interesse in een activiteit maar weet je nog niet zeker of 
het iets voor je is? Dan kan je gratis en zonder verdere verplichtingen 
meedoen. Van tevoren inschrijven is niet nodig. Kijk voor de volledige 
lijst met ‘open’ activiteiten op www.vvsowvt.nl.

Cursusinformatie 
Op woensdag 7 september van 19.30-20.30 uur zijn docenten van di-
verse cursussen aanwezig om nadere uitleg te geven over de inhoud van 
hun cursus. Heb je behoefte aan nadere informatie: kom langs! Kijk op 
onze website welke activiteiten die avond vertegenwoordigd zijn.

Kidsdisco
Het nieuwe seizoen begint voor de 8-12 jarigen direct knallend met een 
kidsdisco op zaterdag 3 september. Het thema is ‘Hawaii’ dus trek je 
meest tropische outfit aan. De deuren zijn geopend van 19.00 tot 21.30 
uur. Entree 2 euro.

Voetballen bij SV 
Loosdrecht

Sv Loosdrecht is op zoek naar sportieve meiden die van voetbal en 
teamsport houden. Bij SV Loosdrecht zijn nu 6 meidenteams, 2 vete-
rinnen en 1 zaal voetbalteam actief. Er wordt op verschillende dagen in 
de week getraind tussen 17.00-20.30. Je bent van harte welkom om een 
kijkje te nemen op een van de trainingsdagen of om een keer vrijblij-
vend mee te trainen. Besluit je lid te worden dan betaal je het seizoen 
2016-2017 geen contributie. SV Loosdrecht is gevestigd op Sportpark 
Hallinckveld Rading 194 te Loosdrecht. Info: geurt@svloosdrecht.nl

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 
Zaterdag 20 augustus reed een jongen van plm. 14 jaar mij met mijn 
rollator omver, waardoor ik viel. Ik kreeg weinig hulp bij het opstaan, 
maar mijn klacht is voornamelijk dat er jongelui maar raak fietsen op 
het Maertensplein in Maartensdijk. Kan daar wat meer worden gehand-
haafd? 

Mieke de Kruijf



S C H O O L T A S S E N . 
Merken o.a. Eastpak 
& enrico Benetti. Bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Nootjes
 De Vierklank 26 24 augustus 2016

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)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

H O R L O G E - B A N D J E S 
i n c l .  a a n z e t t e n . 
Horlogebatterijtjes incl. 
inzetten. Klaar terwijl u 
wacht. Bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Kok Stomerij & lederwa-
ren heeft de gehele maand 
augustus aangepaste ope-
ning. U bent van DINSDAG 
t/m ZATERDAG van harte 
welkom op de Dorpsweg 46 
in Maartensdijk. 
Vrijdag en zaterdag 26 en 27 
augustus van 13.00 tot 18.00 
uur HUISRAAD te koop 
+ kappersspullen. Pablo’s 
Salon Blauwkapelseweg 39 
De Bilt. 

Marionettenpop, Interia, 75 
cm. In prima staat. Engelse 
golfer, met bedieningsbedra-
ding. Hoof + Handen van 
porselein. €49,-. Tel. 030-
2290923

Houten croquetspel voor 
max 6 personen, nooit 
gebruikt. €15,-. Tel. 030-
2290923

5 witte stapelbare tuinstoe-
len als nieuw. €15,-. Tel. 
030-2290923

Dario beautycase hardscha-
lig donkerrood met spiegel 
en schouderband ongebruikt 
met cijferslot en sleuteltjes. 
€10,-. Tel. 030-2290923

Werkschoenen (impala) laag 
model, maat 34 (9) met anti-
slip zool + verstevigde neus. 
Prijs 10,-. Tel. 030-2290923

4 oude puddingvormen €6,-. 
Per stuk. Tel. 030-2290923

Dukdalf campingstoel ver-
stelbaar. 2 hoog 2 laag antra-
ciet. Samen €49,-. Tel. 0346-
214042

Gratis af te halen: 2 poesjes, 
1 jaar oud. Wegens omstan-
digheden. Tel. 06-27006064

Antieke wandkoffiemolen 
pede met roze groene roos-
motief, zacht groene houten 
achtergrond. €47,50. Tel. 
0346-212614

Box wit €10,-. Tel. 0346-
214668

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

KIJK op onze 

  website

www.parelpromotie.nl

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Personeel gevraagd
Wij zoeken een lieve, leuke 
en betrouwbare OPPAS voor 
woensdagmiddag ‘(15.00-
18.30 uur)’ voor onze twee 
zoons (5 en 10 jaar) en doch-
ter (13 jaar) in Bilthoven. 
Interesse of meer info: 
merijnannelies@hotmail.
com of via 06-54375233

Slagerij van Loo zoekt een 
S C H O O N M A A K H U L P 
van maandag t/m vrijdag 
van 16.00 - 18.30 uur. Bel 
voor meer informatie 030-
2203813.

Slagerij van Loo zoekt 
W I N K E L P E R S O N E E L 
om de klanten in de wat-
ten te leggen op donderdag, 
vrijdag en/of zaterdag. Bel 
voor meer informatie 030-
2203813 of kom even aan.

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJKE schil-
der heeft nog tijd over voor 
al uw schilder- en sauswerk/
behangen/dakrep. Ingeschr. 
KvK. Vrijbl. prijsopg. 
06-39870829

Te koop 10 delig Goud Elsje 
€10,-. Tel. 0346-213073

Goed brandende hangende 
olie lamp. €35,-. Tel. 0346-
213073

Betonnen straatjongen met 
mand en twee diertjes. 
€12,50. Tel. 0346-243758

Stofjas is nog netjes maat 54 
€10,-. Tel. 0346-243758

Af te halen tegen een BB 
aardbeienslof: Fietsendrager, 
Twinnyload. Niet nieuw, 
maar oke. Reacties: art-
worx@filternet.nl

Te koop goed werk over-
al kleur: blauw maat 52 
€12,50. Tel. 0346-243758

1200 gram hand gesponnen 
schapenwol. Naturel kleur. 
€25,-. Tel. 030-2291623
Vierkante plantenbak-
ken (Nieuw!), gegalvani-
seerd zink. Maten: 2 stuks 
50*50*50. (25,-/stuk) en 1 
bak maat 50*50*25. €15,-. 
Tel. 0346-282302

Stormbandset voor camping 
(nieuw in verpakking); €8,-. 
Tel. 0346-282302

Eco-grondzeilen voor 
camping (bv. Voortent); 
2 stuks nieuw in verpak-
king; maat 2,50*4,00 meter. 
Prijs  €7,50/stuk. Tel. 0346-
282302

Kantoortafel, in zeer goede 
staat, lichtbruin met sta-
len poten. Maat: 160*85 
cm. Prijs €35,-. Tel. 0346-
282302

Te koop. Een hak- en een 
kloofbijl in verband met het 
afschaffen van onze hout-
kachel. €10,-. Tel. 0346-
212613

CEE Outdoor verlengsnoer 
30meter €15,-. Verlengsnoer 
20meter €10,-.CEE ver-
loopsnoer contra  €2,50.
Hele pakket €20,- Tel. 030-
2250757

JVC Home Cinema 5.1 cplt. 
Versterker defect. gratis 
afhalen. Tel. 030-2290390

Activiteiten
ZINGEN onder school-
tijd Zing mee in een 
Christ Kleinkoor op maan-
dag van 09.00 - 10.30. 
Leeftijd 50- Geef je op via 
m.n.vandenbroek@online.nl

Fietsen/ brommers
Stoere rode jongens fiets 
18’’ (5-8 jaar) Z.g.a.n. €45,-
. Tel. 06-22308309 (na 18 
uur)

KOFFERS en nog eens 
koffers. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

JUWELIER POOT
Gediplomeerd
uurwerkmaker

Reparatie
antieke klokken

Vrijblijvend
prijsopgave

Tel. 0346 21 21 20
Depot Groenekan - v.d. Top

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-85068543 

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring in de zorg. 
Referenties op aanvraag. 
Tel. 06-26855367

Diversen
VERMIST kat Durbuy. 
Tureluurlaan, Bilthoven wit 
met oranje, blauwe ogen. 
Tel. 06-43277040

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

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

Reparatie en nieuw zon-
neschermen – rolluiken 
– luxaflex jaloezieën – 
MARKIEZEN. Onderdelen 
service. Tel. 06-26604779

Uw voeten in mijn handen! Praktijk Post sinds 30 jaar. 
Pedicure, voetreflextherapie, Massage & Manicure. www.
praktijkpost.nl Christiane Post Albert Einsteinweg 16 3731 CT 
De Bilt Tel. 06.29234560. Op afspraak ook ambulant mogelijk

Woningontruiming & inboedel. afwikkeling na overlijden? 
www.zwartblok.nl 0356224216

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u en 
za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. Levering 
alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 
beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- en 
graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsop-
gave. 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.

Cursussen/ trainingen 
Musical en Muziektheater in Groenekan. Hou je van 
zingen, toneelspelen en dansen? Cursus muziektheater op 
woensdagmiddag voor kinderen vanaf 7/8 jaar in Groenekan. 
Spelopdrachten, zingen, dansen, houding, expressie maar 
vooral het instuderen en opvoeren van een musical. www.car-
lijnstolten.nl  Info: carlijnstolten@gmail.com

Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden
Half september starten de bridgelessen in Bilthoven weer. Voor 
beginners (boekje 1 van Berry Westra) 12 lessen op maandag-
middag en voor semi-gevorderden (ná boekje 2) op vrijdagmor-
gen. Ook privélessen met grote flexibiliteit. Wij hebben uitslui-
tend kleine groepen van max. ca 8 pers., waardoor persoonlijk 
aandacht wordt gegarandeerd. Info: www.bridgeschool-biltho-
ven.nl of ciska.zuur@gmail.com Tel. 030-2281121

Inleidende cursus filosofie straks in De Bilt. Over het ver-
schil tussen Oosters (ethisch, harmonisch, collectivistisch) en 
Westers denken (berekenend, analytisch, individualistisch); 
Huntington (politiek filosoof) over het conflict tussen het 
Westen en China (en vooral de Islam); Henri Bergson (Franse 
filosoof) over het verschil tussen het analyserende verstand en 
de aanvoelende intuïtie. Info: www.cursusfilosofie-debaar.nl 
of: 0294-253264. 

Computercursussen MENS De Bilt
Cursus iPad voor beginners
Op de maandagmiddagen 5, 12, 19 en 26 september van 14.00 
tot 16.00 uur wordt er een iPad cursus in het Seniorweb leer-
centrum in Maartensdijk gegeven. U leert o.a. hoe het apparaat 
te bedienen, zoeken op internet, e-mailen en Skypen. Kosten: € 
75, inclusief boekje. Locatie: Seniorweb leercentrum Idea biblio-
theek Vierstee Maartensdijk. U kunt zich opgeven bij MENS De 
Bilt, tel. nr. 0346 214161.

Cursus Windows 10
In deze basiscursus leert u de grondbeginselen van het omgaan 
met een Windows-10-computer. De cursus omvat 6 lessen van 
2 uur en wordt gegeven op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur, 
start 5 oktober. Locatie: Seniorweb leercentrum, Idea bibliotheek 
Vierstee Maartensdijk. Kosten: € 105, inclusief boek. U kunt zich 
opgeven bij MENS De Bilt, tel. 0346-214161. Noteer: Open dag 
computercursussen 8 september Vierstee Maartensdijk

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
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Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

vol frisse
ideeën!

Ekdom maakt Soundbook
Gerard Ekdom (38) heeft een fenomenale kennis van popmuziek. Zijn 
nieuwe boek Ekdoms Hidden Treasures is een soundbook met 4 cd’s. Hij 
zocht onontdekte of vergeten nummers bij elkaar van Michael Jackson, 
Sister Sledge, Elton John, Spin Doctors, Tears for Fears, Fleetwood Mac, 
Kenny Loggins, Soul II Soul en anderen.

Ekdom is een bekende dj en televisiepresentator. Op 14-jarige leeftijd be-
gon hij als radio-dj bij Radio De Bilt. In 1998 startte zijn carrière bij 3FM. 
Hij kreeg naam met zijn programma’s Arbeidsvitamines, Effe Ekdom, 
Freaknacht en Serious Request.  

Ekdom bracht in oktober 2008 zijn eerste boek uit. In ‘Ik Zal Kijken Wat 
Ik Voor Je Kan Doen’ vertelt Ekdom over zijn leven als 3FM-dj en de weg 
er naartoe. De titel is een verwijzing naar één van Ekdoms bekende vaste 
uitspraken. Sinds 2015 is hij elke werkdag te beluisteren op NPO Radio 
2 tussen zes en negen uur in de ochtend. Ekdoms Hidden Treasures ver-
schijnt in de loop van september.
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Team Julianaschool klaar voor 
het nieuwe schooljaar

door Guus Geebel

‘De laatste dag van de zomervakantie organiseren we met het team altijd een startdag van het 
nieuwe schooljaar. We maken er dan een leuk dagje uit van’, vertelt schooldirecteur Ella Prins. 
Op vrijdag 19 augustus werd de dag bij schitterend weer in Dierenpark Amersfoort gehouden.

Er was een gevarieerd programma 
opgesteld, dat om 10.00 uur begon. 
‘Als team willen we het nieuwe 
schooljaar goed starten. Dan gaat 
het erom dat je verbinding hebt 
met elkaar om een heel jaar goed 

te kunnen samenwerken.’ Naast 
het bespreken van de planning voor 
komend jaar waren er inleidingen 
door Andrea Reijersen van Buuren 
en Cor Rietsnijder. Maandag 22 
augustus kwamen ongeveer zestig 

nieuwe leerlingen op school. Daar-
mee was al eerder kennisgemaakt. 
‘We gaan ons dit schooljaar samen 
met de ouders nog meer richten op 
invloed van de sociale media. Het 
lukt ons goed om een plezierige 

sfeer op school  te creëren, maar we 
merken af en toe dat kinderen via 
bijvoorbeeld een groepswhatsapp 
voor onrust onder elkaar kunnen 
zorgen. Het is belangrijk dat ouders 
en school samen meekijken.’

Gedrag van dieren
De voordracht die Cor Rietsnijder 
van Dierenpark Amersfoort hield 
werd door het team als boeiend 
ervaren. Rietsnijder vertelt dat hij 
geprobeerd heeft te laten zien dat 
mensen heel veel dierlijk gedrag 
in zich hebben. ‘Dieren maken met 
elkaar een samenleving waarin ze 
van elkaar afhankelijk zijn. Het ge-
drag van dieren heb ik gelinkt aan 
mensen. Ik heb het team verteld dat 
ze kunnen leren van de eigenschap-
pen en de manier van samenwerken 
van dieren.’ Hij noemt het belang-
rijk dat een team divers is samenge-
steld. ‘Niet allemaal bureaucraten, 

maar een mix waarin mensen zich 
verdiepen in de eigenschappen van 
zichzelf en die van hun collega’s. 
Gebruik maken van elkaar in situa-
ties waar je elkaar nodig hebt.’ 

Kinderen
‘Een dierenpark heeft twee func-
ties. Educatie en soortbehoud’, 
vertelt Cor Rietsnijder. Dierenpark 
Amersfoort richt zich bij educa-
tie vooral op kinderen. Wij vinden 
dat kinderen degenen zijn die nog 
verandering kunnen aanbrengen 
om het hele systeem van de biodi-
versiteit en het milieu een positieve 
drive te geven. We gebruiken het 
dierenpark om de kinderen te laten 
zien hoe mooi de natuur is en wat 
de samenhang tussen het geheel is.’ 
Cor stelt dat dieren geen negatieve 
eigenschappen hebben. ‘Een dier 
heeft maar één doel en dat is over-
leven en voortbestaan.’ 

De scholen zijn nu weer open
en dan is het natuurlijk te hopen
dat het autoverkeer
niet rijdt als een speer
maar goed oplet waar kinderen lopen 

Guus Geebel Limerick

KunstenHuis 
opent haar deuren

Op zaterdag 27 augustus organiseert het KunstenHuis haar Open 
Huis. Hierbij wordt o.a. samengewerkt met Idea Cultuur, Reinaer-
de, basisschool Wereldwijs en Kinderopvang De Bilt. Alle bezoekers 
worden verwelkomd en uitgenodigd te ontdekken wat het Kunsten-
huis voor een ieder kan betekenen. Het Open Huis zal plaatsvinden 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

In het Lichtruim presenteren alle samenwerkingspartners zich op de 
informatiemarkt in de centrale hal. Buiten staat een podium voor mu-
ziek- en dansoptredens en er is een springkussen (Schaapskooi). Er zijn 
registraties van voorstellingen (Aladdin en Peter Pan) en schmink-mo-
gelijkheden. Daarnaast zijn er tal van workshops en kunnen in de mu-
zieklokalen alle instrumenten uitgeprobeerd worden. Kijk voor meer 
informatie op www.kunstenhuis.nl of stuur een email naar info@kun-
stenhuis.nl. 

Meer dan 100 kinderen uit Westbroek en omstreken bezochten afgelopen 
week de Vakantie Bijbelweek in Westbroek [foto Walter Eijndhoven]

Vakantie Bijbelfeest in 
De Bilt en Westbroek

Het team van de Julianaschool begon het schooljaar in Dierenpark Amersfoort.

Meer dan 80 kinderen uit 
De Bilt e.o. genoten van 
pannenkoeken en deden mee 
aan een vossenjacht tijdens het 
Vakantie Bijbelfeest in De Bilt. 
[foto Walter Eijndhoven]
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advertentie

Nacht van de Buitenplaats
 

Op 10 september is er tussen 19.00 en 23.00 uur van alles te beleven in de provincie Utrecht 
tijdens de derde editie van de Nacht van de Buitenplaats. De buitenplaatsen worden letterlijk 

en figuurlijk in bijzonder licht gezet. 

Op unieke locaties zal u verrast 
worden door de feeërieke sfeer en 
een afwisselend cultureel program-
ma. In een sprookjesachtige omge-
ving kunt u genieten van muziek, 
rondleidingen, diner, wandelingen 
en vertellingen. Ook Landgoed 
Beerschoten doet mee aan deze 
Nacht.

De gids neemt je mee in een bosge-
bied van Utrechts Landschap waar 
veel bijzonderheden over te vertel-
len zijn. Over de konijnenberg, de 
vissenkom en het paraplulaantje, 
het huis Beerschoten – helemaal 

verlicht - met daar omheen de rodo-
dendrons. De wandeling gaat door 
het korenveld, van daaruit is het 
verlichte huis prachtig te zien. Een 
mooie, leerzame wandeling die een 
extra dimensie krijgt door de vele 
lichtjes langs de route. Kijk voor 
meer informatie op www.nachtvan-
debuitenplaats.nl.

In de provincie Utrecht zijn prach-
tige buitenplaatsen te vinden. Land-
schap Erfgoed Utrecht organiseert 
deze Nacht samen met de deelne-
mende buitenplaatsen om het voor 
iedereen mogelijk te maken deze 

prachtige monumenten en het ver-
haal erachter te ontdekken. Reis op 
10 september tijdens de Nacht van 
de Buitenplaats langs de deelne-
mende buitenplaatsen. Neem een 
kijkje achter de heggen en hagen 
en laat u vervoeren op deze unieke 
locaties!
 
Aanmelden 
Deze activiteit is gratis. Aanmelden 
is noodzakelijk en aan een maxi-
mum verbonden. Kijk voor meer 
informatie over het programma en 
om u aan te melden op:
www.nachtvandebuitenplaats.nl.

Tijdens de nacht van de buitenplaats zal het landgoed prachtig verlicht zijn.

Wandeling over 
natuurgebied

Op zondag 28 augustus organiseert Utrechts Landschap een wandeling 
over het natuurgebied ‘Kozakkenput’ in Zeist. In het destijds droge hei-
degebied werden in 1804, vanwege de aanwezigheid van ruim 20.000 
manschappen van het Frans/Bataafs leger, 30 putten met een diepte van 
ca. 10 meter gegraven. De naam Kozakkenput ontstond 9 jaar later toen 
een bataljon Kozakken daar verbleef. 

Vroeger bestond de Kozakkenput uit heide, tegenwoordig uit een jong 
gemengd bos met veel grove dennen. Oude lanen van beuken en Ame-
rikaanse eiken doorsnijden het terrein. Opvallend zijn ook de door bos 
omsloten akkers, het eikenhakhout en de oude singels. In het gebied 
leeft onder andere de ransuil.

Deelname
De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis. De wandeling start 
bij het parkeerterrein gelegen aan het Laantje zonder Eind: is een zij-
weg van de Krakelingweg te Zeist. Gezien in de richting naar Zeist: na 
huis nr. 29 op de Krakelingweg, rechtsaf.

Vlinders op Sandwijck
Op zondag 28 augustus organiseert de Werkgroep Sandwijck samen met
Het Utrechts Landschap een rondleiding over het landgoed Sandwijck.

Eind augustus is vooral de tijd van de vlinders en libellen.

Als het weer een beetje meewerkt, 
zijn er vast en zeker diverse te zien. 
Daarnaast valt er ook aan planten 
veel te beleven, vooral langs de 
talrijke natuurvriendelijke oevers. 
De wandeling begint om 14.00 

uur en duurt ongeveer twee uur. 
Het verzamelpunt is de parkeer-
plaats op Sandwijck. U vindt deze 
aan de Utrechtseweg 301, recht 
tegenover het Van Boetzelaerpark. 
Als het vochtig weer is, zijn laar-

zen of hoge schoenen nodig. De 
rondleiding is gratis. Honden zijn 
(ook aangelijnd) niet toegestaan op 
Sandwijck.

(Abe Postema)

Dankzij het beheer en de verbeterde waterkwaliteit komen er op het landgoed steeds meer vlindersoorten voor.

Houthakkersfeest 
druk bezocht

Plakken zagen is nog niet zo 
eenvoudig. Onder professionele 
begeleiding en met veel geduld 
is alles te leren.

Ondanks de talrijke buien dit 
weekend (vooral zondag) kon-
den vele bezoekers bij het Hout-
hakkersfeest in Lage Vuursche 
weer genieten van touwtrek-
ken, sculptuurzagen, genieten 
van jachthoornblazers enz. Ook 
waren meer dan 100 stands 
aanwezig op het terrein op het 
gebied van natuurbescherming, 
wildbeheer, boomverzorging en 
eindproducten uit de natuur.

[Walter Eijndhoven]

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
24-08
Do.

25-08
Vr.

26-08

Kalfsburger
met geconfijte uitjes

of
Portugees vispotje

met rijst
of

Groentenquiche
met schapenkaas

€ 10,-

Woe.
31-08
Do.

01-09
Vr.

02-09

Licht gekruid lamsgehakt
in bladerdeeg

of
Gamba`s met sliertmacaroni,

knoflook en basilicum
of

Gado gado salade met
Teriyaki-omelet

€ 10,-

Maandmenu augustus: TAPAS-menu!

Een van de deelnemers legt de laatste hand aan zijn sculptuur. 
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