
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE Groenekan   tel. 0346-211992    e-mail info@vierklank.nl

Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek
Nr. 36

2
0
e jaarg

an
g

3
 sep

tem
b
er 2

0
1
4

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl
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Kok Stomerij & Lederwaren
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Sport in de gemeente

Bilthoven,
De Bilt,
Groenekan, 
Hollandsche Rading,
Maartensdijk
en Westbroek
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Open Dag Het Lichtruim met 
gevarieerd programma

door Guus Geebel

‘Ontdek Het Lichtruim’ is het thema van de Open Dag op zaterdag 6 september tussen 

13.00 en 17.00 uur. De Open Dag is een vervolg op de succesvolle opening van Het Lichtruim 

op 22 november 2013. Het was toen zo druk dat besloten is nogmaals iedereen de mogelijkheid 

te bieden het gebouw en alles wat erin plaatsvindt te laten zien.

De open dag begint om 13.00 uur 

met een muzikale opening verzorgd 

door de Muziekschool. ‘We willen 

laten zien dat de samenwerking in 

Het Lichtruim meer is dan de som 

van de gebruikers. Het is dé ge-

meenschappelijke plek waar men-

sen uit de gemeente De Bilt kun-

nen samenkomen’, aldus directeur 

Rob Schouw van het KunstenHuis. 

De activiteiten die tijdens de Open 

Dag plaatsvinden worden vooral 

ontplooid door Bibliotheek Idea en 

het KunstenHuis, maar ook de We-

reldwijsschool zet de deuren open. 

Leerkrachten zijn aanwezig om 

vragen te beantwoorden en voor 

kinderen zijn er voorleesmomen-

ten. Bezoekers zijn welkom bij de 

Kinderopvang .en andere gebrui-

kers van Het Lichtruim. Reinaerde 

verzorgt de catering.

Gevarieerd aanbod

Op het Planetenplein gaat een mu-

ziekfestival gehouden worden en 

dansschool Femtastic voert een 

dansspektakel op. In het theater van 

Het Lichtruim zijn tussen 14.00 en 

17.00 uur doorlopend afwisselende 

theater- en muziekvoorstellingen. 

Er is een muziektrein langs de mu-

zieklokalen. Daar geven docenten 

uitleg over de instrumenten en wel-

licht weten ze bezoekers enthousi-

ast te maken voor een muziekoplei-

ding. SeniorWeb is aanwezig met 

hun cursusaanbod en verzorgt een 

Tabletcafé, waar mensen met vra-

gen over hun eigen tablet terecht 

kunnen. In de bibliotheek wordt 

een dvd-verkoop gehouden. Dvd’s 

die uit de collectie zijn genomen 

worden tegen dumpprijzen ver-

kocht. Verder zijn er kortingsacties 

bij inschrijving op cursussen bij bi-

bliotheek en KunstenHuis. 

Kunstwerk

In het midden van een lokaal in Het 

Lichtruim vervaardigen docenten 

op 5 september een groot kunst-

werk. Het wordt een stilleven dat 

zal bestaan uit allerlei attributen die 

illustratief zijn voor de breedheid 

van Het KunstenHuis. Tussen 14.00 

en 16.00 uur kan iedereen hiervoor 

een bijdrage leveren in de vorm van 

bijzondere voorwerpen. Meer daar-

over staat op: http://kunstenhuis.nl/

beeldend/opendag. Tijdens de Open 

Dag kunnen bezoekers vanaf 14.00 

uur rondom het kunstwerk plaats-

nemen en er een eigen interpretatie 

van maken. Ze kunnen het nateke-

nen of schilderen, maar ook klei 

of speksteen gebruiken, helemaal 

naar eigen inzicht. Het benodigde 

materiaal is in de ruimte aanwezig 

en iedereen mag meedoen. Hun zelf 

vervaardigde kunstwerk mogen ze 

mee naar huis nemen. 

Theater

Het theater in Het Lichtruim voor-

ziet duidelijk in een behoefte. ‘We 

zijn nog maar pas begonnen en 

hebben meer dan 80 activiteiten in 

het theater gehad. Dat is eigenlijk 

best hartstikke goed. Met lezingen, 

ilmvoorstellingen en theater heb-

ben we al meer dan 6000 bezoekers 

binnengehad’, vertelt Rob Schouw. 

‘De ilmavonden die we hebben ge-

houden waren een succes en er is 

nu een deinitief scherm geplaatst 
dat omhoog en omlaag te bewegen 

is.’ Voor activiteiten in het theater 

is een speciale website ontwikkeld, 

www.theaterhetlichtruim.nl. Rob 

Schouw constateert dat Het Licht-

ruim loopt als een trein. ‘Dat komt 

ook omdat we zoveel verschillende 

dingen doen. De bibliotheek heeft 

daardoor meer bezoekers gekre-

gen.’ Rob Schouw hoopt dat de 

Open Dag een succes wordt en kan 

uitgroeien tot de Biltse Uitmarkt. 

V.l.n.r. Rob Schouw en Jessie van der Griend van het KunstenHuis, en 

Carla Heerschop van Bibliotheek Idea.

Foto-expositie in het 
gemeentehuis 

Tot en met dinsdag 16 september exposeert de Fotoclub Bilthoven 

in de traverse van het gemeentehuis. De ruim 30 deelnemende leden 

hebben hun mooiste foto’s van het afgelopen jaar ingelijst voor de 

expositie. De expositie zelf omvat ongeveer 50 foto’s en bevat vele 

interessante onderwerpen. Het betreft fotowerk van het afgelopen jaar 

in kleur en zwart wit. De openingstijden van de expositie zijn: Maan-

dag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, Dinsdag tot 19.00 uur. Meer 

informatie over Fotoclub Bilthoven vindt u op de website www.foto-

clubbilthoven.nl 

Evert ter Burg exposeert met deze fraaie foto van het bos in de Leijen. 

(foto Henk van de Bunt)

Landwaart weer in Top drie
door Henk van de Bunt

De voorronden van de verkiezingswedstrijd ‘Beste Groenteman van Nederland 2014-2015’ 

bestaande uit een bezoek van een ‘mysteryshopper’ en een winkel/kraambeoordeling bij alle 

deelnemers, zijn afgesloten. De metingen leverde een spannende strijd op aan de top.

Eerst was er een top 5, die er na de 

eerste ronde in is geslaagd de hal-

ve inale van de verkiezing Beste 
Groenteman van Nederland te be-

reiken. Deze halve inalisten wer-
den de afgelopen tijd bezocht door 

de vakjury. Op 1 september maakte 

de voorzitter van de vakjury de drie 

inalisten bekend. Landwaart Culi-
nair uit Maartensdijk hoort daar 

ook dit jaar weer bij.

Finale

De inale van de Beste Groenteman 
van Nederland 2014-2015 wordt 

op 22 sept. in Almelo gehouden. 

Op 30 september zal de winnaar 

tijdens de vakbeurs AGF Detail in 

Houten bekend worden gemaakt.

Landwaart Culinair was in 2012 

al verkozen tot ‘Beste Groenteman’  

van Nederland
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

7/9 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

7/9 •   9.30 en 18.30u - Ds. R.W. de 
Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

7/9 • 10.30u - Dr. M. v.d. Boom

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

7/9 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

7/9 • 10.30u - Pastor H. Eppink

Ger. Kerk 

(wijkgemeente d’Amandelboomt)

7/9 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
7/9 • 17.00u - Ds. J. v. Benthem

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

7/9 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
7/9 • 19.00u - Ds. I. Hoornaar

Pr. Gem. Immanuelkerk

7/9 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

7/9 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

7/9 • 10.00u - Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

7/9 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

7/9 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 

7/9 • 10.00u - Dr. J. Hoek 
7/9 • 18.30u – Proponent  G.A. van 

Ginkel

Onderwegkerk Blauwkapel

7/9 • 10.30u - Ds. K. ‘t Lam

Herst. Herv. Kerk

7/9 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

7/9 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
7/9 • 18.30u - Ds. G.J. Otter

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

7/9 • 10.00 en 18.30u - ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

7/9 • 10.00u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

6/9 • 19.00u - Eucharistieviering
7/9 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

7/9 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

7/9 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
7/9 • 18.30u - Ds. B.E. Weerd
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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

Ontmoeting met KNMI

Op donderdag 4 sept. is er een 
ontmoetingsbijeenkomst in een 
bijzaal van de Opstandingskerk, 
1e Brandenburgerweg 34, Biltho-
ven, aanvang 14.30 uur. Aan de 
hand van een presentatie (woord 
en beeld) zal een overzicht wor-
den gegeven van de historie en 
werkzaamheden van het KNMI 
door Kees van Scherpenzeel. 
Kees was tot zijn pensioen Hoofd 
Klimatologische Dienst en daar-
na nog betrokken en actief bij 
de Gepensioneerdenraad van het 
KNMI. Info: Henny Ockhuijsen-
Hus, tel 030 2202458.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 5 sep-
tember kunt u weer klaverjassen 
bij SVM. In de kantine van deze 
sportvereniging aan de Dieren-
riem in Maartensdijk bent u van 
harte welkom. Het klaverjassen 
begint om 20.00 uur en meedoen 
kost 3 euro. Er is ook een loterij, 
voor € 0,25 kunt u een lot kopen. 

Kijk anders naar de wereld

Dinsdagavond 9 september start 
er een tweewekelijkse ‘cursus 
in wonderen’ lees-en gespreks-
groep op de Waterweg 110 in De 
Bilt. Een cursus in wonderen is 
een spiritueel boek dat er over 
gaat, dat je altijd een keuze hebt 
tussen liefde en angst, wat er 
ook in je leven gebeurt. Er zijn 
drie delen: het Tekstboek, het 
Werkboek en het Handboek voor 
leraren. Belangstellenden kun-
nen contact opnemen met Do 
van der Steen (tel. 030 2284789) 
of Mieneke Elkhuizen (tel. 0346 
563223). De kosten (per bijeen-
komst) zijn afhankelijk van het 
aantal deelnemers. Zie ook www.
miraclesincontact.nl 

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk

Oud papier
Bilthoven Noord

Op zaterdag 6 september haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Geboren

26 augustus 2014

Wilco

Zoon van Helmus Kok en Esther 
Kok-Mauritz

Pr. Marijkelaan 15
Maartensdijk

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG

ADCURA
› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nlBruids- en rouwBloemwerk

www.gebloemd.com 

06 - 103 92 836

Groenekan

Boeken- en rommelmarkt in 

Maartensdijk

Zaterdag 6 september organiseert 
de Protestantse Gemeente Maar-
tensdijk - Hollandsche Rading 
weer de jaarlijkse boeken-en 
rommelmarkt. Een gezellig 
markt met o.a. veel tweedehands-
spullen, boeken, lekkere wafels 
en een Rad van Avontuur. De 
markt vindt plaats op het terrein 
van de Ontmoetingskerk, Kon. 
Julianalaan 26 te Maartensdijk, 
van 9.30 uur tot 15.00 uur. 
Heeft u nog spullen die u niet 
meer gebruikt, maar die nog wel 
verkocht kunnen worden, lever 
deze dan in op donderdag 4 sep-
tember van 19.00 uur tot 21.00 
uur bij de Ontmoetingskerk aan 
de Kon. Julianalaan 26 te Maar-
tensdijk. 

Ledenmiddag PCOB 

De eerste ledenmiddag in het 
nieuwe seizoen wordt gehou-
den op dinsdag 9 september in 
het gebouw de Schakel, Soest-
dijkseweg Zuid 49a De Bilt. De 
heer B.C. Scheffers uit Stolwijk 
vertelt op een humorvolle wijze 
over merkwaardigheden van pre-
dikanten en anekdotes van ker-
ken in Nederland. Aanvang 14.30 
uur. Voor inlichtingen tel. 030 
2202458.

Soefi-bijeenkomst

Op woensdag 10 september ver-
zorgt het Soefi Centrum Utrecht/
Bilthoven een open avond. Het 
thema is ‘Manifestatie van het 
Licht’ . Aanbidding van de zon 
was in de oudheid een natuur-
religie. En in werkelijkheid 
kan iedere religie daarop wor-

den teruggevoerd. Het uiterlijk 
licht was het eerste dat de mens 
bewust maakte van het bestaan 
van een ontstaansbron, daar-
bij onbewust geïnspireerd door 
het innerlijk Licht. Daarom zal 
zowel het innerlijk Licht als het 
uiterlijk licht het mysterie van 
de bron en het geheim van alle 
religies onthullen. Plaats: Woud-
kapel, Beethovenlaan 21, Bilt-
hoven. Aanvang: 20.00 uur (zie 
www.soefi.nl)

Spullen voor verkoopdag 

Op 13 september vindt de jaar-
lijkse verkoopdag van de Her-
vormde Kerk in Westbroek 
plaats. Men is weer op zoek naar 
spullen om te verkopen. Heeft u 
spullen in een hoek staan waar u 
een ander blij mee kunt maken of 
moet het huis nodig eens opge-
ruimd? Neem dan contact op. 
Ook Douwe Egberts waarde-
punten zijn welkom. De spullen 
kunt u brengen bij Reina van 
den Broek, Dr. Welfferweg 21, 
tel. 0346 280518 of Bep Otten, 
Kerkdijk 26, tel. 0346 281897. 
Geen witgoed, grote meubels en 
kleding.

Alpha-cursus in  

Dorpskerk De Bilt

Ook dit jaar organiseert de Biltse 
Dorpskerk weer een Alpha-cur-
sus in deze gemeente. De cursus 
is bedoeld voor mensen, die op 
vrijblijvende wijze in een ver-
trouwde omgeving meer willen 
weten over het christelijk geloof, 
hun geloof van vroeger willen 
terugvinden of hun geloof willen 

verdiepen. De Alpha-cursus start 
op 24 september om 19.00 uur in 
Het Baken naast de Dorpskerk 
in De Bilt. Op 17 september is 
er om 20.00 uur een informatie-
avond. Elke avond begint met 
een gezamenlijke maaltijd in een 
ontspannen sfeer. Daarna gaat 
men met elkaar in gesprek over 
het christelijk geloof. Kijk voor 
meer info op www.dorpskerk-
debilt.nl. 

Spreekuur wijkcontactambte-

naar Maartensdijk

Iedere donderdagochtend is 
wijkcontactambtenaar Lianne 
Oosterlee aanwezig in Dijckstate 
voor het inloopspreekuur. Inwo-
ners kunnen voor verschillende 
zaken zonder afspraak binnen 
lopen. Door de verbouwing in 
Dijckstate en de vakantieperiode 
was er in de maand augustus 
geen spreekuur. Donderdag 4 
september - op het vaste tijdstip 
van 8.30 uur tot 10.00 uur – kunt 
u terecht in De Vierstee. Ook 
het oktoberspreekuur wordt daar 
gehouden. Vanaf 6 november 
kan een ieder weer terecht in 
Dijckstate. 

Wanneer inwoners suggesties 
hebben om de leefbaarheid in 
hun dorp te verbeteren, een idee 
hebben voor leuke acties in de 
wijk, of gewoon een algemene 
vraag op gemeentelijk niveau 
willen stellen, kan contact met 
wijkcontactambtenaar Lianne 
Oosterlee worden opgenomen. 
Kijk evt. ook op www.debilt.nl 
onder Wonen en Leven/Wijk- en 
Dorpsgericht werken. 
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl
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Opbrengst Marktdag De Bilt krijgt 
gerichte bestemming

door Guus Geebel

Belangrijk onderdeel van de Markt- en Oldtimerdag die op zaterdag 13 september van 10.00 

tot 16.30 uur in Het Oude  Dorp De Bilt wordt gehouden is de opbrengst. Die gaat evenals 

voorgaande jaren naar het Hillcrest Aids Centre Trust in Durban Zuid-Afrika 

en het Morgenster Ziekenhuis in Masvingo Zimbabwe.

In 2012 bedroeg de opbrengst van 

het evenement 26.000 euro. Vo-

rig jaar, toen het bijna de hele dag 

regende, was dat 19.000 euro. De 

bedragen werden gelijk over de 

twee projecten verdeeld. ‘Hill-

crest spendeerde de 13.000 euro 

die in 2012 werd ontvangen aan 

extra voorzieningen voor het 24 

bedden tellende hospice dat zij 

runnen’, vertelt Anco de Rooij. 

 

‘Hillcrest is een centrum dat gericht 

is op de bestrijding van aids, maar 

dan in al zijn facetten. Dat betekent 

niet alleen in een eigen hospice 

mensen in hun laatste levensfase 

begeleiden, maar ook zorgen voor 

medicijnen. Het centrum doet ver-

der aan educatie, voorlichting en 

economische steun voor mensen 

die leven met HIV.’

Programma

‘Hillcrest heeft een opleidingspro-

gramma ontwikkeld voor oma’s die 

wordt geleerd sieraden te maken 

waarmee ze hun eigen geld kunnen 

verdienen. Hun kinderen zijn vaak 

aan aids overleden en zij moeten 

voor hun kleinkinderen zorgen. De 

vrouwen zijn meestal niet opgeleid 

maar hebben wel geld nodig om in 

hun eigen levensonderhoud en dat 

van hun kleinkinderen te voorzien. 

Ze verkopen hun producten aan 

Hillcrest, die ze in Zuid Afrika, Ca-

nada, Engeland en Nederland door-

verkoopt.’ De afgelopen twee jaar 

stond op de Marktdag een kraam 

waar het werk dat ze maken ver-

kocht werd. Dit jaar staat de kraam 

er opnieuw.

Zulu Aid

Anco de Rooij vertelt hoe het con-

tact met Hillcrest is ontstaan. ‘Rik 

van Walderveen, die in april 2012 

overleed, maakte samen met zijn 

zwager en schoonzus, Aad en Teuni 

van der Meer, reizen naar Afrika. 

Rik ging altijd mee als chauffeur en 

op een van die reizen kwamen ze 

langs Hillcrest. Wat ze daar zagen 

aan hulpverlening raakte Rik zo, 

dat hij vond dat we daar in De Bilt 

iets mee moesten doen. Vanuit de 

diaconie hebben we toen acties ge-

houden voor Hillcrest. Voordat hij 

overleed had Rik aan Aad gevraagd 

om met die hulp door te gaan. In-

middels is aansluiting gevonden bij 

de stichting Zulu Aid, die Hillcrest 

in Nederland vertegenwoordigt en 

inancieel ondersteunt. In januari 
2012 besloot de organisatie van de 

Marktdag om Hillcrest met een deel 

van de opbrengst te ondersteunen.’

Matrassen

In 2013 kreeg Hillcrest 9.500 euro 

uit de opbrengst van de Marktdag. 

‘Daarvan werden matrassen voor 

het hospice gekocht. Die kunnen 

ze uit het reguliere budget niet be-

talen. Het geld dat overbleef wordt 

gebruikt om verbeteringen op het 

terrein te realiseren. Deze zomer 

hebben 27 mensen van de diaconale 

reisgroep van de drie kerken  van 

de PKN De Bilt Hillcrest bezocht 

en daar twee weken gewerkt. Bij de 

groep was ook een aantal verpleeg-

kundigen die mochten helpen in het 

hospice. Ze gaven aan zelfs in Ne-

derland niet altijd met zulke goede 

matrassen te werken. De reisgroep 

was erg onder de indruk van de be-

tekenis van Hillcrest voor de regio. 

Dat is voor mij een drijfveer om 

er keihard voor te werken’, aldus 

Anco de Rooij. 

Doelen

Hillcrest doet ook aan dagzorg en 

bezoekt mensen thuis. De diaconale 

reisgroep had vooraf geld ingeza-

meld waarmee twee auto’s gekocht 

zijn om mensen te bereiken. ‘Wat 

Hillcrest zo bijzonder maakt is dat 

ze zich zo inzetten voor de fami-

lieleden die zelf geen aids hebben, 

maar er wel duidelijk mee te ma-

ken hebben.’ Anco de Rooij noemt 

het concept dat ze hebben opgezet 

uniek. ‘Dit jaar zullen we ons voor 

Hillcrest richten op het gebouw 

waarin de opleiding van de oma’s 

plaatsvindt. Alles wat Hillcrest met 

het geld doet wordt aan ons gerap-

porteerd. Wij geven het bedrag dat 

we inzamelen aan concrete doelen 

die van tevoren met ons zijn afge-

stemd. De matrassen zijn daarvan 

een goed voorbeeld.’

Morgenster

De Gereformeerde Zendingsbond 

in Driebergen doet ook aan ontwik-

kelingswerk en via die bond kwam 

de organisatie van de Marktdag in 

contact met het Morgenster Zieken-

huis in Zimbabwe.  ‘Er zijn daar ook 

veel mensen met aids en er is maar 

één ziekenhuis in een vrij grote re-

gio. Met onze bijdrage worden me-

dicijnen gekocht en een stuk logis-

tiek bekostigd om aidsmedicijnen 

bij de mensen te brengen of de men-

sen naar het ziekenhuis te vervoe-

ren. De dertienjarige Onwell Gono 

kan door aidsremmers die hij via het 

Morgenster Ziekenhuis krijgt weer 

gewoon naar school. Een zestig-

jarige vader van tien kinderen kan 

daardoor weer op het land werken 

en voor zijn kinderen zorgen. 

Op Reis

Op de Oldtimerdag wordt de 

Herbieroute gereden. Korstiaan 

Hoogendijk en Léon van de Kuil 

hebben een route van 70 km uitge-

stippeld. Een jury beloont bijzon-

dere oldtimers. ‘De Herbie op de 

rotonde bij de Biltse Rading rijdt 

niet mee, maar wel zal een nieuwe 

Volkswagen Beetle als eerste auto 

van start gaan. Met Autobedrijf 

de Rooij is een sponsordeal ge-

sloten en op de terugweg komen 

we langs die rotonde en zal er iets 

bijzonders gebeuren. Er rijden dit 

keer ook oldtimer vrachtwagens 

mee.’ Zaterdag 13 september is 

het ook Open Monumentendag, 

met als thema Op Reis. ‘Daar wil-

de ik ook wat mee en dat wordt 

Camping Het Oude Dorp, tussen 

de Dorpsstraat en de Utrechtse-

weg, waar zo’n twintig campers 

komen te staan. Informatie over 

de dag is te vinden op: www.

marktdagdebilt.nl 

Nieuwe vleugel in De Woudkapel
Zaterdag 6 september zullen musici die deelnemen aan de masterclass Bilthoven Klassiek 

een concert geven in De Woudkapel. De muziekstukken waaraan zij de afgelopen 

weken tijdens de lessen hebben gewerkt zullen dan uitgevoerd worden. 

De nieuwe vleugel van De Woud-

kapel, die afgelopen week arri-

veerde, zal voor de eerste keer te 

beluisteren zijn tijdens dit concert.  

 

Sinds vorig jaar is De Woudkapel 

in het bezit van een mooie vleugel, 

echter de ruimte vroeg toch om een 

wat krachtiger instrument. Villa 

Gaudeamus (Walter Maashuis) 

daarentegen heeft een bijzonder 

concertruimte, die veel kleiner is 

en een minder krachtig instrument 

vraagt. Zo is de kleinere vleugel 

naar Villa Gaudeamus verhuisd en 

staat er een prachtige Yamaha C5 

in De Woudkapel. De instrumenten 

kunnen worden beluisterd zaterdag 

6 september in De Woudkapel om 

20.00 uur en zondag 7 september 

om 16.00 uur in Villa Gaudeamus. 

 

Info. Tel 06 54397074 of www.

mfpiano.nl. Kaarten zijn verkrijg-

baar bij de Bilthovense Boek-

handel en Bouwman boeken, 

Hessenweg 168 De Bilt.

De nieuwe vleugel voor het Walter 

Maashuis.

Anco de Rooij organiseert het oldtimergedeelte van de Marktdag.

Exposities in de kerk
Tot en met medio oktober a.s. exposeren cliënten van Abrona Schilde-

rateliers te Zeist in twee kerken schilderijen met het thema “ ’t Is niet 

te geloven !” De vijf grote religies, het Jodendom, het Christendom, de 

Islam, het Boeddhisme en het Hindoeïsme, vormen het uitgangspunt 

voor deze expositie. Een ieder heeft geschilderd vanuit de eigen cul-

turele achtergrond en de eigen feesten en rituelen en aan de hand van 

thema’s als “geloven in jezelf, geloven in vrede, geloven in liefde”.  

De schilderijen zijn in de Opstandingskerk iedere vrijdag tussen 

11.00 en 13.00 uur te bezichtigen en op zondagochtend tussen 11.30 

en 13.00 uur zowel in de Opstandingskerk als in de Immanuëlkerk. 

Mede met het oog op deze expositie wordt in de Opstandingskerk 

op zondag 14 september om 10.30 uur een dienst gehouden over 

het thema ‘Liefde’. Deze dienst is mede voorbereid door bewo-

ners van Abrona en De Reigeren wordt geleid door de predikante 

van de Opstandingskerk en de geestelijk verzorgster van Abrona. 

Medewerking wordt verleend 

door de muziek- en zanggroep 

‘De Sterrenklanken’ onder lei-

ding van Klaas van der Linden. 



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Livar entrecôte

Livar ribeye

Gehakstaven 
naturel of bourgondisch

Riblap/hacheevlees

bourgondische varkens-
haas of katenhaas 

100
gram 1.50

100
gram 1.75

100
gram 1.98

6 halen / 
   5 betalen

6 halen/
5 betalen

1
Kg 9.98

Kip-tomaat-mozzarella 
Filet-Americain
Sellery salade 3x 100

gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Gebakken Boterhamworst

Gebraden runderrollade

Boerenham 3x 100
gram 4.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 4 september
t/m woensdag 10 september

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Schouderham
Gebakken boterhamworst
Procureurrollade
Salami
Varkenslever
Boterhamworst
Paardenworst

Kookworst
Grillworst
Kaasgrillworst
Leverworst
Gebraden gehakt
Boerensnijworst

kipschnitzel
Varkensschnitzel
Runderschnitzel
Gehaktschnitzel

CASHEWNOTEN
GEZOUTEN/ ONGEZOUTEN

DJAKARTA 
NOTENMIX 2.25100

gram

1.50100
gram

Extra donderdag voordeel!

SPEKLAPPEN 
NATUREL OF GEKRUID

VLEESWAREN-TRIO

Aanstaande zaterdag 
6 september, Livar proeverij van 10.00 - 14.00 uur!

1 Kg. 5.98

BOEREN 
KRUIDENKAAS
olijf-tomaat-truffel

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

ROOMBRIE 1.25100
gram5.98500

gram

4.75500
gram

BOEREN 
KRUIDENKAAS

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Volop specialiteiten
uit Brussel!

Zeer groot 
assortiment

wilde paddestoelen.

Vers van de Traiteur
Fettucini
MET GEVULDE KIP EN PESTO

____________________________ 100 GRAM 1,25

Franse aardappelsalade
MET ZONGEDROOGDE TOMAAT EN RUCOLA

____________________________ 100 GRAM 1,49
Kippensoep literbak
GEBONDEN OF HELDER

______________________________________ 3,95

Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse 

Bospeen
NU

Conference

Handperen
HEEL KILO

Heerlijke zoete

Galia Meloen
NU

Vers gewassen

Spinazie
________________ ZAK 300 GRAM 0,99

Bij aankoop van een bakje

RAUWKOST 2e bakje naar keuze 

GRATIS!!!

Spaghetti met Scampi’s en rucola

___________________ 100 GRAM  1,25

ALLEEN MAANDAG 1, DINSDAG 2

EN WOENSDAG 3 SEPTEMBER

0,99 0,990,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot

___________________________ 100 GRAM  0,70
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advertentie

Ziet u ze vliegen?

Nu 20% korting op

vogel- en insectenhuisjes

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

voederhuisje

vlinderhuisje

lieveheersbeesthuisje

mezennestje

Vijfjarig jubileum 
Alzheimercafé

Op dinsdag 16 september vindt er een Alzheimer Café plaats in De Bilt. 

De locatie is het restaurant in woon- en zorgcentrum De Koperwiek in 

Bilthoven. Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempe-

lige ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun 

familieleden, vrienden en andere belangstellenden. 

Het Alzheimer Café wordt iedere derde dinsdag van de maand ge-

organiseerd. Ter ere van het 5-jarig jubileum komen de Muziekbon-

bons met een liedjesprogramma voor ouderen. De liedjes worden 

gezongen door Loes Aarsen. Vanaf 19.30 uur staat de kofie klaar.  
 

Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna 

is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en even na te praten. 

De toegang is altijd gratis. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Voor 

vervoers- en andere vragen over het Alzheimer Café: Willemien Hak, 

tel.nr. 030 7271556 of Bea van Doeland, tel. 030 2219022.

Laatste Zomerconcert 
Zondag 31 augustus was het vierde 

en laatste zomerconcert van dit sei-

zoen op Beerschoten. Voor de pau-

ze was er een optreden van het Han-

zekoor Kokkels en Mokkels o.l.v. 

Meri Frakking uit Harderwijk: een 

vrolijk vrouwenkoor met liederen 

over de zee. 

Na de pauze was er een optreden 

van het Senioren Harmonie Or-

kest Provincie Utrecht (Shopu) 

o.l.v. dirigent Ton van Overdam.  

Dit orkest bestaat uit een 55-tal se-

nioren, die voornamelijk lichte en 

bekende muziek spelen.

 

[foto Henk van de Bunt]

Open repetitie 
bij Kamerkoor

Kamerkoor De Bilt bestaat uit ongeveer 28 leden. Het koor legt de 

muzikale lat hoog maar plezier in zingen staat voorop. Het repertoire 

is breed en varieert van muziek uit de renaissance tot en met de tweede 

helft van de 20ste eeuw. Het koor heeft zich gespecialiseerd in het zin-

gen van 4- tot 8-stemmige a capella muziek. Ter afwisseling daarvan 

worden ook werken uitgevoerd met instrumentale begeleiding, varië-

rend van orgel, vleugel, luit, harp en slagwerk tot accordeonensemble. 
Om de repetitietijd optimaal te kunnen benutten wordt verwacht dat 

muziek thuis wordt ingestudeerd. 

Chapeau: Nanda Hunemanschrijft 
zintuiglijke roman
De geur van zout en wieren

door Rascha Ravestein

Ze is op zee geboren en woont als kind met haar ouders op het water. Later monstert ze als 

scheepsmaat en stuurvrouw aan op zeilschepen naar de Oostzee en het Caribische gebied.

De Biltse Nanda Huneman verwerkte haar jeugdherinneringen in haar nieuwe boek ‘Fok’.

‘De roman is autobiograischer ge-

worden dan ik aanvankelijk wilde’, 

vertelt Nanda. Net als hoofdpersoon 

Tara, woont Nanda de eerste vier 

jaar van haar leven op de 20 me-

ter lange tjalk van haar ouders. Het 

gezin zeilt over het IJsselmeer en 

het Nederlandse, Duitse en Deense 

waddengebied. Af en toe dobberen 

ze een tijdje in een haven. Nanda 

herinnert zich vooral de sfeer van 

het leven op en rond het wad. ‘De 

geur van zout en wieren, de natte 

zeilen, het gekrijs van meeuwen. 

Het is een rijke zintuiglijke wereld.’ 

Witte zeehond 

Als Tara naar school moet, vestigen 

haar ouders zich in een dorp aan 

de kust van Groningen. De dorps-

kinderen pesten haar. Ze is een 

buitenbeentje, een kind van hippie-

ouders. En ze spreekt geen dialect. 

‘Trols’ noemt ze dat vreemde taal-

tje. De kinderen schelden haar uit 

voor ‘witte zeehond’, ook vanwege 

haar helblonde haren. En ze stop-

pen zand in haar mond. 

Van zee naar land 

Nanda:’ Dat is bij mij niet pre-

cies zo gebeurd hoor. Maar ik ben 

wel echt gepest. Ik schrijf over de 

overgang van een zeekind naar een 

landkind. Hoe moet ze zich redden 

in deze nieuwe wereld? Ik had al-

tijd zo’n zielig beeld van mezelf als 

gepest kind. Met dit boek wilde ik 

eens vanuit een ander perspectief 

naar het verleden kijken. Ik laat 

Tara als 19-jarige de oceaan over-

steken. Daar wordt ze geconfron-

teerd met een drama uit haar jeugd. 

Langzaam leert ze anders naar haar 

kindertijd te kijken. Het boek gaat 

over een vrouw die haar eigen stem 

en kracht vindt.’ 

Zeetaal

Tot haar 25ste werkt Nanda als ma-

troos en stuurvrouw in de zeilende 

beroepsvaart. Ze instrueert de gas-

ten bij het zeilen, schrobt het dek 

en hijst de fok. Zo vaart ze naar 

de Kanaaleilanden, het Carïbische 

gebied en de Oostzee. Hoe komt 

een vrouw met zeebenen nou in De 

Bilt terecht? Nanda: ‘Ik miste diep-

gang en ik kon mijn creativiteit aan 

boord niet kwijt.’ Ze verhuist naar 

Utrecht om te studeren en volgt een 

opleiding in de journalistiek.

In 2005 start ze met haar schrijf-

bedrijf Wonder-Word. Eén keer 

in de maand geeft ze een schrijf-

café in het Louis Hartlooper 

Complex in Utrecht. Daarnaast 

begeleidt ze schrijvers en geeft cur-

sussen ‘schrijfconditie’ en ‘medi-

tatief schrijven.’ Het boek ‘Fok’ is 

haar eerste roman. Hierin verbindt 

ze haar heimwee naar de zee met 

haar liefde voor taal.

Bevalling

Tien jaar lang werkt en schaaft 

ze aan het boek. Een hele beval-

ling. Zes maanden geleden maakt 

ze nóg een bevalling mee: nu van 

haar dochter Lotus. Die laat tijdens 

ons gesprek af toe van zich horen 

via de babyfoon. Samen met Lo-

tus en haar partner woont Nanda in 

een woongroep in Sandwijck op de 

Utrechtseweg. ‘Een heerlijke plek 

om een kind groot te brengen.’

De boekpresentatie van ‘Fok’ is op 

zaterdag 6 september om 13.30 uur 

in het Louis Hartlooper Complex in 

Utrecht. Voorafgaand kunt u mee-

doen aan Nanda’ schrijfcafé van 

11.00 tot 13.00 uur.

Nanda Huneman: ‘Het boek is een spannend verhaal over een vrouw die 

de oceaan oversteekt en anders naar haar verleden leert kijken’

Op maandag 8 september is er. om 20.00 uur in gebouw de Schakel 

(bij de Immanuelkerk) in De Bilt een open repetitie.         [foto HvdB].



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

1989                                          2014
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Het bestuur van de School met de Bijbel te Maartensdijk

nodigt oud-leerlingen, ouders van (oud-)leerlingen en belangstellenden

van harte uit voor een recepie ter gelegenheid van het

 

25-jarig jubileum van dhr. G. Meerkerk

als directeur van onze school op 1 augustus jl.

De recepie zal worden gehouden op D.V. 4 september 2014
van 16:00 - 18:00 uur in het schoolgebouw, Prinses Irenelaan 14,
3738 VK  Maartensdijk.

Namens het schoolbestuur:

Dagelijks Bestuur

H.R.E. Dekker, secretaris

H. van der Schans, penningmeester

Algemeen Bestuur

H.J. van Ginkel, voorziter
P.M.F. van Leeuwen, secretaris

Maartensdijk, september 2014

Tapijt

Vinyl

Marmoleum

Gordijnen

Vitrage

Lamellen

Jaloezieën

Zonwering

Horren

Laminaat

Plankenvloer

PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak

T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Panda broodje
van speciaal geteelde Zeeuwse tarwe

€ 1,95
Er is weer volop speculaas!

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

ALTIJD AL EENS DE CAMPING WILLEN ZIEN?

OPEN DAG 6 SEPTEMBER
13.00 – 16.00 UUR

CAMPING BOS PARK BILTHOVEN
RONDRIT MET GOLFKAR EN 2 GRATIS DRANKJES

Burg vd Borchlaan 7
www.bosparkbilthoven.nl

Weekspecial

Runderbavette met 

bearnaisesaus

€ 15,00 per pers

De Witte Zwaan

Dorpsstraat 8

3732 HJ De Bilt

(030) 221 01 25

info@witte-zwaan.nlDe nacht bepaalt uw dag!

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

Jubileumboxspring ‘1927’
Kwaliteitsbed van Nederlands fabrikaat,

AVEK sinds 1927

Nu compleet 

v.a. € 1995

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

KNIP!

en pak ruim

€100,- voordeel

Kijk voor meer info op

www.facebook/mieka.nl

Maertensplein 35

3738 GM Maartensdijk

Openingstijden:

maandag 9.00 - 12.00 uur

dinsdag 9.00 - 12.00 uur

woensdag 9.00 - 12.00 uur

donderdag 9.00 - 12.00 uur

vrijdag 9.00 - 17.00 uur

zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Kinderkleding, (kraam)cadeaus en accessoires

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Nieuwe

collectie

van Bleu Seven, 

Kidz-art en

Bampidano is 

binnen!

THE ART OF HAIRCOLORING

Terug van vakantie?
Haar veel te blond?

 Subtiel wat lowlights door het haar,
maken de kleur zachter

en geven een natuurlijk effect!!

Voordeel:
uitgroei is minder opvallend.

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

Parel Promotie

KIJK op onze 

vernieuwde 

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl

Van Ballotelli tot Pellè
Alles kan bij kapper Hans
Op woensdag voor € 7,50

met kibbeling (buiten)

Eerst bellen 212455



 De Vierklank 7 3 september 2014

Acties zijn geldig van woensdag 3 t/m dinsdag 9 september 2014

Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt.
Kijk snel op www.hoogvliet.com.

...daarom

Wicky 
Alle pakken
met 10 pakjes 
van 0.2 liter
4 pakken
6.96

5.-
4 pakken

Per liter 0.63

Hollandse Q&Me
komkommer 
2 stuks

1.-
2 stuks

Een vollere smaak en heerlijk 

eetbaar met schil

Campina
Optimel
yoghurt,
kwark of vla 
Alle bekers van
450 - 500 gram 
of pakken van 1 liter
Per stuk
1.19 - 1.69

3 stuks

Dr. Oetker 
Ristorante 
pizza   
Alle soorten
3 stuks
6.57

 Artikelen vindt u in de diepvries

Per liter 1.25

Heineken 
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
Per krat
13.59

Altijd de
laagste prijs!

Met meer dan 70 scherpe prijskrakers per week!
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Open week bij WVT

In de week van 8 t/m 13 septem-

ber hebben veel activiteiten van 

WVT een open karakter. Dat wil 

zeggen dat geïnteresseerden gra-

tis, vrijblijvend en zonder aan-

melding vooraf kunnen deelne-

men aan de activiteiten van hun 

keuze. Tevens is er op woensdag-

avond 10 september een informa-

tieavond over diverse cursussen. 

Een overzicht van de betreffende 

cursussen en activiteiten is op 

www.vvsowvt.nl. 

Open dag bij het KunstenHuis 

Op zaterdag 6 september zullen 

in Het LichtRuim de deuren open 

staan. Het KunstenHuis is het 

kunstencentrum voor beeldende 

kunst, theaterlessen, muziekles-

sen en danscursussen. Kinderen 

kunnen meedoen met open lessen 

theater, circus en dans, een kunst-

werk van klei maken en zich 

laten schmincken. Volwassenen 

kunnen zich laten inspireren door 

een levensgroot stilleven, een 

bijzondere expositie bekijken, 

swingen met de Bigband, genie-

ten van de doorlopende theater-, 

dans- en muziekpresentaties en 

zelf meedoen op het Open podi-

um. Kijk voor meer informatie 

over de tijden en een totaalover-

zicht van de activiteiten op www.

kunstenhuis.nl.

Open dag Camping Bos Park 

Op 6 september opent de cam-

ping Bos Park Bilthoven haar 

deuren voor iedereen die eens een 

kijkje wil nemen op de camping. 

Bos Park Bilthoven (voorheen 

De Biltse Duinen) is al een cam-

ping vanaf begin jaren 50. Rond-

om het stuifduin werden in het 

voorjaar tenthuisjes opgebouwd 

die in het najaar weer afgebroken 

moesten worden. Van lieverlee 

kwamen er meer tenten en toer-

caravans, er werden stacaravans 

neergezet die het hele jaar bleven 

staan. Nog altijd is het stuifduin 

een belangrijk stuk natuur op 

de camping. Het is een geliefde 

plek met de kabelbaan voor de 

kinderen. Sinds de begintijd zijn 

er meerdere kwaliteitsimpulsen 

geweest en de camping is nu een 

gecertificeerde ANWB camping 

met alle moderne faciliteiten 

vandien. 

Schütz projectkoor  

zoekt zangers

Het Schütz projectkoor Biltho-

ven o.l.v. Pieter Kramers heeft 

afgelopen januari zijn 13e project 

‘Lord have Mercy’ afgesloten. 

Dit najaar wordt gestart met het 

programma ‘Ikonen’. Hierin vor-

men (delen uit) de Vespers van 

Rachmaninoff en het Te Deum 

van Arvo Pärt (met strijkorkest) 

de hoogtepunten. Er is behoefte 

aan ervaren zangers, vooral teno-

ren en (lage) bassen. De aftrap 

is zaterdag 11 oktober 2014. De 

repetities zijn vanaf eind okto-

ber op dinsdagavonden in de 

Opstandingskerk te Bilthoven. 

Belangstellenden kunnen contact 

opnemen met philip.lijnzaad@

gmail.com (tel. 030 6912611) 

of pgn.kramers@planet.nl 

(tel. 030 2291448).



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)

Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller

te maken, slijpen wij de rails.

Daarom rijdt in de nacht van 13 op 14 september op

het traject Utrecht CS - Amersfoort een slijptrein.

Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de

buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden

van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 

maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op 

www.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling 

Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens 

kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).
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Kijk op www.kvdwmakelaardij.nl voor meer informatie.

Of bel 0346-281444 / 06-36142989

Emmalaan 8

Maartensdijk

Van top tot teen 

gerenoveerde 

tussenwoning in groene 

straat. Aan deze woning 

hoeft de komende jaren 

werkelijk niets te 

gebeuren. Van een 

compleet nieuwe 

geïsoleerde voorgevel 

tot aan een 

prachtige nieuwe schuur 

en overkapping achter in 

de tuin.

T
E
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O
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Vraagprijs:
€ 269.000 k.k.

ITALIAANS GEBRAAD
Iets aparts en handgeknoopt: Met o.a. rosbief, salami,

katenspek & kaas. Rose te braden ca 25 tot 30 min 500 gram 9,75

MINI BEENHAMMETJE
Om zelf te wellen; mals mager en sappig; Naturel, kno� ook,

whisky of Provençaals; Bijna elke maat verkrijgbaar! 100 gram 1,35

KALFSRIBLAPJES
Voor de liefhebbers: mals & mager. Om te stoven.

Naar Italiaans recept te bereiden. Ca 50 min stoven 100 gram 2,10

BOEUFF STROGANOFF
Met o.a. biefstuk, champignons, paprika & stroganoff kruiden;

heerlijk met rijs of pasta. Kort en stevig roerbakken 100 gram 1,85

LAMSROLLADE
Van ons bekende lamsvlees dus een milde smaak, zonder

been en zeen, gekruid met Provencaalse kruiden 500 gram 9,98

DUITSE BIEFSTUK
Panklaar. Met o.a. � jn gemalen biefstuk, kruiden,uitjes

& bieslook! Rosé te braden; ca 6 tot 8 min. 100 gram 1,35

TIP: Van maandag 8 t/m woensdag 10 september

3 GELDERSE SCHIJVEN 

Zachtjes in ruim boter voor 3,30

3 KIPHAMBURGER 
Van pure kip� let 3,99

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 1 sep t/m zaterdag 6 sep 2014. Zetfouten voorbehouden.

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de

gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek

samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Weekspecial

Huisgemaakte kalfsslavink  

met frieten, groente en salade  

€ 12,50 per pers.

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

MENS is ook….

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

Computerles voor ouderen 
Basiscursus voor computers met Windows 7 of Win-
dows 8.1. Als u nog niet alles van computers weet, of 
u bent er niet (meer) zo in bedreven, of als u gewoon 
alles nog eens wilt herhalen, dan is deze basiscursus 
geknipt voor u. U werkt in de praktijk met de PC. Het 
is een inspannende cursus, maar na aloop kunt u 
de computer aardig bedienen. Voor het volgen van 
deze cursus is het noodzakelijk dat u een computer 
(of Laptop) heeft met het besturingssysteem Win-
dows 7 of Windows 8.1 Een cursus bevat 8 lessen, € 
125,00 (inclusief cursusboek). Start 9 september of 15 
september. Voor informatie en aanmeldingen: Ser-
vicecentrum Maartensdijk,  tijdelijk gevestigd in het 
SOJOS gebouw, Dorpsweg 51 3738 CB Maartensdijk. 
Tel: 0346-214161

Tekenen en schilderen
Op vrijdag 10 september start de nieuwe serie weer. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor zowel beginners 
als gevorderden van 19.30 uur tot 21.30 uur bij MENS 
de Bilt. Aanmelden en informatie via de docent; An-
neke van der Worp, annekevanderworp@gmail.com of 
bel: 06-22158513. Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. PJW 
Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595

Meedoen en Samen

Vitras biedt vele cursussen zoals:

Zwangerschapsgym, EHBO cursussen,

geheugentrainingen, valpreventie,

ontspannings- en massagecursussen

en nog veel meer…

Kijk op: www.vitras.nl/cursussen

of bel: 0900-8212382

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Sport in de gemeente
Bilthoven, De Bilt, Groenekan, 

Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek

De eerste vier trainingen zijn 

gratis. Voor meer informatie kun 

je contact opnemen met Mijco 

Boere of een email sturen naar 

jtc@dos-westbroek.nl

Nieuwe jeugdleden
zijn van harte welkom bij 
korfbalvereniging D.O.S.

Yoga
Zwangerschapsyoga

In september gratis proefl es!

www.daantjelinschoten.nl 

Purpervlinder 10 • 3723 TZ Bilthoven
Telefoon 030-2284098

Ineke Stienstra was dertig jaar huis-

arts in Bilthoven en is sinds 1 januari 

met pensioen. ‘Maar de verwachte 

vele vrije tijd zit er helaas nog niet 

aan te komen’, zegt ze glimlachend. 

Ze was niet eerder lid van het bestuur 

van de BSF. Wel is ze sinds vorig 

jaar secretaris van Sportvereniging 

Irene. Dat was ze daarvoor vier jaar 

ad interim geweest. De in Rotterdam 

geboren Ineke Stienstra kwam naar 

Bilthoven toen haar man Jan Maarse-

veen in 1980 samen met Ben Pater 

de praktijk van dokter Feuth op de 

Soestdijkseweg overnam. Voordat zij 

medicijnen ging studeren in Utrecht 

werkte ze tien jaar als researchana-

liste bij Unilever. In 1983 werd zij 

arts. ‘Tot mijn coschappen, waarmee 

ik mijn studie in Utrecht afrondde, 

was ik als assistente in onze praktijk 

werkzaam, samen met de vrouw van 

Ben Pater. We woonden in één huis 

en zorgden voor elkaars kinderen.’

Volleybal

Ineke is heel sportief en heeft als vol-

leybalster in Rotterdam promotieklas-

se gespeeld. ‘Toen we vier jaar in Bilt-

hoven woonden ben ik bij Irene weer 

begonnen met volleyballen. Mijn drie 

kinderen hebben daar gymnastiek 

gedaan en zijn daarna ook gaan vol-

leyballen. We houden verder allemaal 

van skiën. Mijn jongste nam ik altijd 

mee naar de sporthal. Toen ze klein 

was stond ze in een wipstoeltje onder 

de scheidsrechtersstoel om geen bal-

len tegen zich aan te krijgen. Toen 

ze wat groter was stond ze in een 

uitvouwbare box. Op een gegeven 

moment had ze door dat wanneer ze 

de box op een bepaalde manier vast-

pakte zo het veld in kon lopen. Dat is 

inmiddels al 25 jaar geleden.’ In de 

loop van de jaren is Ineke onder an-

dere lid van de technische commis-

sie en tot vorig jaar voorzitter van de 

afdeling volleybal van Irene geweest.

Besturen

Het mooie van besturen vindt ze om 

de gezamenlijke belangen goed bo-

ven tafel te krijgen. ‘Ik ben niet zozeer 

van het compromis maar meer van 

de consensus. Waar liggen je geza-

menlijke belangen en waar wil je op 

inzetten. Dan moet je accepteren dat 

ideeën verschillend zijn en je per-

soonlijk soms andere dingen eigenlijk 

belangrijker vindt, maar dat je toch op 

een gezamenlijk belang uit kan ko-

men. Ik denk dat ik bij de BSF mijn ei 

goed kwijt kan, maar echt alleen met 

behulp van de andere bestuursleden 

èn de leden van de BSF.’ Een speci-

aal doel heeft Ineke nog niet gesteld. 

‘Voorlopig zijn we bij de BSF heel 

druk met lopende zaken zoals De 

Vierstee en het zwembad, waarvoor 

ik me aan het inlezen ben.’ Zij vindt 

het belangrijk dat er schot in De Vier-

stee komt. ’Dat lijkt er nu in te zitten. 

De BSF zelf heeft geen standpunt en 

vertegenwoordigt alleen de sporters. 

Wij kunnen misschien wel dingen en-

tameren of voorstellen, maar wij zijn 

geen eigen entiteit, de sportverenigin-

gen moeten het willen.’

Combinatiefunctionaris

De combinatiefunctionaris vormt in 

een gemeente de verbinding tussen 

onderwijs, sport en cultuur. ‘De invul-

ling hiervan is in deze gemeente deels 

gebruikt om bestaande projecten be-

ter op te zetten, anders uit te voeren 

en uit te dragen.’ Zij noemt als voor-

beeld een project voor kinderen met 

overgewicht. ‘Ik denkt dat de func-

tionaris nog beter ingezet kan wor-

den dan nu. We moeten regelmatig 

evalueren of er wel optimaal gebruik 

gemaakt wordt van de mogelijkhe-

den van de combinatiefunctionaris. 

De uitvoering vergt nog altijd heel 

veel van de vrijwilligers bij de sport-

verenigingen. Ik denk dat we daar 

regelmatiger over aan de bel moeten 

trekken.’ Ineke Stienstra noemt ove-

rigens de combinatiefunctionarissen 

evenals de sportambtenaren van de 

gemeente heel toegankelijk. 

Zitvolleybal

‘Nu ik voorzitter bij de afdeling volley-

bal van Irene af ben, heb ik het plan 

opgevat om een afdeling zitvolleybal 

op te richten. Dit plan uitvoeren kost 

veel tijd en daar kom ik nu wellicht 

aan toe. Ik vind het ook een maat-

schappelijk iets. Zitvolleybal heeft ei-

gen regels en is in de nationale com-

petitie  geschikt voor mensen met en 

zonder lichamelijke beperking. De 

internationale spelregels gaan sterker 

uit van een lichamelijke beperking. 

Vanuit de nationale volleybalbond, 

die extra aandacht heeft voor deze 

vorm van volleybal, is gevraagd om 

ondersteuning en adviezen. Ook als 

BSF kan je aangepast sporten aan de 

orde stellen bij een lokale sportvereni-

ging.’ 

Opruimen

Ineke Stienstra voelt zich senang met 

het verbinden van mensen. ‘Hoe kun 

je dat duidelijk en stevig verwoorden 

naar sportverenigingen en hoe krijg 

je die zover dat ze het oppikken.’ 

Ineke wil met de BSF daarbij de ver-

bindende factor zijn. Ze is blij met de 

mensen in het bestuur waardoor ze 

zich erg gesteund voelt. ‘Ik heb wel 

ervaring bij een vereniging, maar vind 

het ook erg leuk om te leren  Ik ben 

nu nog bezig met het afronden van 

de praktijk en ook in de privésituatie 

moeten nog dingen op een rij gezet 

worden. Als huisarts had ik een vak 

dat nooit af was. Patiënten en de 

praktijk gingen altijd voor. Een van 

mijn doelen nu is mijn huis opruimen. 

Daarnaast wil ik ook mijn vakkennis 

op peil houden, zodat ik me voor di-

verse medische projecten in kan blij-

ven zetten.’

Consensus sleutelwoord
bij voorzitterschap 
door Guus Geebel

Op 17 juni werd Ineke Stienstra gekozen tot voorzitter van de Biltse Sportfederatie (BSF). Zij volgde Jan van ’t 

Land op die sinds 2007 voorzitter was. ‘Het voorzitterschap heb ik in de eerste plaats aanvaard omdat er in het 

bestuur mensen zitten die heel betrokken zijn en zeer veel weten. Aan de andere kant vond ik het leuk om op een 

bredere manier met sport bezig te zijn, door voor alle sportverenigingen de belangen te behartigen.’

Ineke Stienstra wil als voorzitter van de BSF vooral de verbindende factor zijn.

Westbroekse Wielerronde

Uitgebreid verslag van de Westbroekse Wielerronde op pagina 13.

Altijd weer schoon AAn de stArt

www.vinkwitgoed.nl

• Wasmachines
• koelkasten
• diepvriezers
• inbouWapparatuur
• enzovoorts
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AANGEPAST SPORTEN

Werkgroep Gewoon Sport De Bilt
www.gewoonsport.nl

Sportstichting Samen Verder
www.samenverderdebilt.nl

SV Irene Club Extra
www.sv-irene.nl

Fit na VUT in Sporthal de Bilt

HIB sport en beweeggroep SV-Irene
hib.sv-irene.nl

SPORTORGANISATIES

Biltse Sport Federatie
www.bsfnet.nl

BADMINTON

Badmintonclub Relex
www.badmintonmaartensdijk.nl

Badminton Takt 89 (recreatief)
www.takt89.nl
inlichtingen@takt89.nl

Sportvereniging lrene, afd. Badminton
www.badminton.sv-irene.nl

BEACHVOLLEYBAL

Sportverenging Irene, afd Beachvolleybal
www.irenebeach.nl

BOWLEN

SeBoSo Senioren Bowling Sociëteit
wabelger@casema.nl

BOWLS

Biltse en Bilthovense Bowls Club - BBBC
030-2204713

BRIDGE

Biltse Combinatie Concordia 86
www.nbbportal.nl/2503

Bridge Club Bilthoven
www.nbbportal.nl/2009

Dombridge
www.nbbportal.nl/2049

Sport in de gemeente

Bilthoven,
De Bilt,
Groenekan, 
Hollandsche Rading,
Maartensdijk
en Westbroek

Slaan, stelen, 

stoten, gooien, 

rennen en vangen

Dit zijn enkele ingrediënten van Honkbal en Softbal die 

deze sporten zo boeiend en veelzijdig maken. Het zijn 

tactische en technische teamsporten. Slim zijn, snel 

zijn, spelinzicht hebben, maar vooral actief bezig zijn.

HSV Centrals speelt aan de Voordorpsedijk in De Bilt. 

Centrals is een vereniging die voor meisjes en jongens 

vanaf 6 jaar en voor dames en heren van 16 tot 88 heel 

veel te bieden heeft. 

Centrals staat voor:

zoveel mogelijk mensen zo leuk 

mogelijk laten ballen. 

Informatie

www.centrals.nl

info@centrals.nl

Plezier staat voorop!

Kom langs en train 

3x gratis mee! 

Foto: Jan Kruijdenberg Fotograie

De sportfoto van Guido van der Burg

Op Koningsdag 2014 werd in Groenekan tegenover dorpsbistro ‘Naast de Buren’ polo ge-

speeld. Het hele dorp was uitgenodigd om kennis te maken met deze sport en ook ik zag het 

voor het eerst ‘live’. Het leek op hockey maar dan te paard. Deze foto spreekt mij aan omdat 

de spelers in volle actie te zien zijn en Koningingsdag te herkennen is door de oranje banda-

ges en kleuren in het publiek. (www.guidovanderburg.com)

Gratis proefdansles

Leonie Arends geeft danslessen op een kleinschalige manier; net even iets anders dan  

andere ballet- en steetdance lessen. In de kinderdanslessen staat plezier altijd voorop en 

is er ruimte voor eigen inbreng en ontdekkingen van de kinderen. De lessen worden gege-

ven op zaterdagmiddag in de speelzaal van de Montessorischool aan het Rembrandtplein 

in Bilthoven. Op 6 september is er een gratis proeles voor wie het wil proberen. Leonie 

geeft ook les aan jongere kinderen, vanaf 4 jaar, bij WVT. Voor informatie: Leonie Arends,  

tel. 030 2252825 of e-mail dansen-leonie@arendsfamily.nl
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Tweemaal Zes 
biedt korfbal 
voor allemaal
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 komend seizoen op het één na hoogste niveau, 

ook de jeugdselecties presteren op hoog niveau. Maar 

daarnaast biedt Tweemaal Zes ook tal van 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. En 

bovenal is het een vereniging in de goede betekenis 

van het woord. Meer weten? Ga naar onze website: 

www.tweemaalzes.nl 

ckv Tweemaal Zes

Veld en kantine: 

Dierenriem 8

3738 TR Maartensdijk

Tel. 0346-212447

Sporthal ‘De Vierstee’

Nachtegaallaan 30

3738 EB Maartensdijk

Tel. 0346-212021

www.tweemaalzes.nl

Lid worden

Nieuw leden kunnen zich aan-

melden via de website. Wil je 

sfeer proeven, dan kun je vier 

keer gratis meetrainen. 

Neem daarvoor contact op met 

de secretaris Cindy van ’t Veld 

via secretaris@tweemaalzes.nl of 

telefonisch 06-43712373.

-  ruime stallen
-  zowel binnen als buiten
-  voorzien van zolder en grote zadelkast 
-  stalling op stro, krullen

of vlas naar keuze
-  dagelijks 6 x voeren
-  3 x hooi of kuil naar keuze
-  3 x sportbrok en/of granen
-  weidegang
-  buitenrijbaan 20 x 60 m

met Agterbergbodem
-  overdekte binnenrijbaan 20 x 40 m

-  direct aan bos gelegen
-  eindeloze uitrijmogelijkheden

in de bossen van Eyckenstein,
Lage Vuursche, Pijnenburg

-  stap-/drafmolen
-  3 paddocks
-  2 longeervoltes waarvan 1 overdekt
-  spuitplaats met warm en koud stromend 

water
-  africhting, zadelmak maken, training
-  verkoopbegeleiding / uitbrengen

op wedstrijden

Pensionstalling vanaf
€ 320,-

Cora Arends in actie tijdens een sub-top wedstrijd met haar paard Wodan.

Hans & Cora Arends zijn gespecialiseerd in het geven van 
dressuurinstructie. Met hun aanstekelijke enthousiasme voor de 
sport weten ze het beste naar boven te halen. Zowel pensionklanten 
als gemotiveerde ruiters van buitenaf kunnen rekenen op de beste 
begeleiding. Beginnende tot en met Grand Prix ruiters zijn van 
harte welkom.

Eikensteeg 11a, 3738 LD Maartensdijk  |  Tel. 06 54753516  |  www.stalarends.nl

‘Ik begon mijn wethouderschap met 

kennismakingsgesprekken met amb-

tenaren die inhoudelijk goed op de 

hoogte zijn van de beleidsterreinen 

van mijn portefeuille’, vertelt de wet-

houder. Zij maakte met hen afspra-

ken voor een quickscan van de hoof-

dissues in die beleidsterreinen. 

‘Zo kwam ik met de sportambtena-

ren Wim Tigelaar en Ineke Winkel in 

contact. ‘Wim is een goede bekende 

bij de sportverenigingen, die hem ge-

makkelijk weten te vinden. Wij vinden 

het heel belangrijk dat sportverenigin-

gen weten bij wie ze terecht kunnen 

op het moment dat ze een vraag heb-

ben.’ Ineke Winkel doet de sportsti-

mulering. ‘We behartigen niet alleen 

de belangen van verenigingssporten, 

maar zijn ook actief met het stimule-

ren van mensen om in beweging te 

komen en te blijven.’ 

Kort lijntje

De gemeente heeft niet gekozen voor 

de Sportpas. ‘Daarvoor is geen bud-

get gereserveerd omdat de gemeente 

meer ziet in de huidige werkwijze. De 

gemeente De Bilt heeft gekozen voor 

combinatiefunctionarissen. ‘Zij vor-

men de schakel tussen sport, cultuur 

en school. De Sportpas wordt georga-

niseerd door een digitale externe aan-

bieder die partijen verbindt. Wij kie-

zen ervoor om partijen dicht bij huis 

zelf met elkaar te verbinden. Bij de 

Sportpas moet je jezelf inschrijven en 

op zoek gaan. Wij zeggen, we komen 

naar je toe en laten zien wat er is. Ik 

geloof in deze aanpak want dan bied 

je het breed aan. Iemand weet wat er 

te kiezen is en hoeft niet zelf op zoek. 

Onderwijs heeft door de combinatie-

functionaris een heel kort lijntje met 

sport en bewegen. De scholen zijn 

hiermee erg geholpen, want het bete-

kent dat de bewegingsvakken leuker 

worden ingevuld. Omdat we op loca-

tie gaan maakt de jeugd kennis met 

allerlei sporten. De combinatiefuncti-

onarissen hebben een bestelbus vol 

met sport- en spelmateriaal en bren-

gen sport zo naar de mensen toe.’

Vierstee

Madeleine Bakker heeft ook De Vier-

stee in haar portefeuille. ‘Met De 

Vierstee zijn we heel voortvarend 

bezig. Op 3 september is er een in-

formatieavond voor de gebruikers en 

op 4 september voor de raadsleden. 

Het gaat dan over de resultaten van 

het objectief bouwkundig onderzoek 

naar nieuwbouw en renovatie. Er 

worden die dagen cijfers gepresen-

teerd die aangeven wat het kost om 

aanpassingen te doen of nieuwbouw 

te realiseren. We gaan ook kijken naar 

de exploitatievorm en komen met de 

cijfers naar de raad. De verwachting 

is dat eind dit jaar een besluit wordt 

genomen.’ In het coalitieakkoord is 

ook een maandelijks spreekuur voor 

wethouders opgenomen. Het eerste 

spreekuur van alle wethouders wordt 

op donderdag 18 september gehou-

den. Madeleine is van 13.30 tot 14.30 

uur in De Vierstee in Maartensdijk. 

Sportwethouder Madeleine Bakker

als vis in het water
door Guus Geebel

Madeleine Bakker is nu ruim drie maanden wethouder van onder meer sport. ‘De eerste dag als wethouder 

was erg leuk. Je begint helemaal blanco. Een leeg bureau, een oningevulde agenda en geen stukken op de pc.  

Daar kwam echter al gauw verandering in.’ Haar stelregel is om niet alleen intern over de beleidsterreinen te pra-

ten, maar vooral ook met de mensen die het aangaat.

Wethouder Madeleine Bakker noemt de sportaanpak in De Bilt goed geregeld.

‘ We behartigen niet alleen de belangen 
van verenigingssporten, maar zijn ook 
actief met het stimuleren van mensen 
om in beweging te komen en te blijven.’ 

Gratis workshops 
sport & dans
Zaterdag 20 september organiseert 2Move gratis workshops voor jong en 

oud in De Vierstee te Maartensdijk. 2Move biedt graag iedereen de moge-

lijkheid om kennis te maken met het nieuwe lesaanbod voor volwassenen 

zoals Pilates, Zumba, Hiphop en Total Body Work-out.

Voor de jeugd is er ook iets nieuws nl. Rope Skipping (het touwtje sprin-

gen van nu) en Locking (combinatie van streetdance, hiphop en funk), 

Peuter/kleuterdans en Turnen.

De workshops zijn gratis en worden gegeven door docenten van 2Move.  

Voor de volwassenen zijn er van 12.00 tot 13.30 uur diverse workshops. 

Van 13.30 tot 16.00 uur zijn er workshops voor de jeugd. Meer informatie 

op www.2movemaartensdijk.nl.
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De sportfoto van eventingphoto.nl

Afgelopen week werden de wereldruiterspelen in Normandië gehouden. 

Nederland behaalde een ongekend aantal medailles en veroverde ook 

voor het eerst een bronzen plak met het eventingteam. De populariteit 

van de eventingsport neemt enorm toe. Lokaal kennen we drie jonge 

amazones op weg naar de wereldtop. Olivia Pleysier uit Bilthoven, Kim 

van der Horst uit Groenekan en Lucy Groenen uit Groenekan (foto) zijn 

gedreven om het maximaal haalbare in deze tak van sport te bereiken.

BRIDGE (VERVOLG)

Bridgeclub Hollandsche Rading
adriedevries@casema.nl

Rookvrije bridgeclub De Kwinkslag
www.nbbportal.nl/2065

BCM Bridge club Maartensdijk
jamdevogel@gmail.com

Bridgeclub Open Kaart
www.nbbportal.nl/2076

DANS

Fraternitas De Bilt Body-Fit & Dance
www.fraternitas.info

2Move Maartensdijk
www.2movemaartensdijk.nl

GOLF

Golf en Country Club De Biltse Duinen
www.golfclubbiltseduinen.nl

GYMNASTIEK

csv Fraternitas (De Bilt)
www.fraternitas.info

sv Irene-afdeling gymnastiek (De Bilt)
www.gym.sv-irene.nl

2Move Maartensdijk
www.2movemaartensdijk.nl

HARDLOPEN

CSV Fraternitas De Bilt
www.fraternitas.info

Loopschool Saskia
www.loopschoolssaskia.nl

HENGELSPORT

Hengelsportvereniging De Bilt,  
Vliegvisvereniging De Bilt
www.hsvdebilt.nl

HOCKEY

MMHC Voordaan (Groenekan)
www.voordaan.nl

SCHC Hockeyclub

www.schc.nl

HONKBAL

hsv Centrals
www.centrals.nl

IJSSPORT

IJsclub Het Biltsche Meertje
www.ijbm.nl

JEU DE BOULES

Club de Pétanque Kets Up De Bilt/Bilt-
hoven
www.ketsup.nl

Jeu de Boules /Koersbal Groenekan
jaapgroenekan@planet.nl

KARATE

Kyokushin Karate School Mas Oyama
www.masoyama.nl

KORFBAL

ckv DOS
www.dos-westbroek.nl

ckv Tweemaal Zes
www.tweemaalzes.nl

kv Nova
www.kvnova.nl

MOTORSPORT

Biltse Motorrijders Vereniging BMV
www.bmvmotor.nl

Het hele jaar 
tennis bij 
Tautenburg
Op de 6 verlichte kunstgrasvelden van TV Tautenburg 

is het mogelijk om het hele jaar te tennissen. Ook de 

tennislessen van Tennisschool Paul de Bruin gaan, 

uitgezonderd, de schoolvakanties, het hele jaar door. 

Paul is jonge enthousiaste tennisleraar die vooral van 

de jeugdige Maartensdijkers (en zelfs van daarbuiten) 

zeer talentvolle tennissers maakt. Daarom een kort 

vraaggesprek met hem.

Wat maakt TV Tautenburg anders?

Paul: ‘Tennis draait uiteraard om techniek en veel spe-

len maar nog belangrijker is plezier. Daarom is mijn 

manier van trainen er een waar heel veel in spelvorm 

gewerkt wordt aan de basistechniek. 

Zowel jongeren als ouderen pikken dit het snelst op 

door in speelse oefeningen veel bewegingen te herha-

len. Zowel recreatief als competitief kan je hiermee uit 

de voeten.’

Hoe gaan jullie om met jeugd?

Het mooie van jeugd is dat deze gasten nog het gemak-

kelijkst te kneden zijn waarbij vooral met vriendjes en 

vriendinnen spelen heel belangrijk is. Daarom organi-

seren wij al 10 jaar lang naast alle gezellige jeugdactivi-

teiten het befaamde tennis jeugdkamp. 

Ook afgelopen jaar hebben we weer met bijna 50 kin-

deren een prachtige tennisweek gehad waar naast veel 

tennis ook heel veel ruimte was voor gein en spelletjes.’

Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om jong en oud 

zich thuis te laten voelen bij TV Tautenburg.

TV Tautenburg

Dierenriem 6a

Maartensdijk

Aanbieding:

Indien u nu lid wordt van onze 

tennisclub krijgt u de eerste 3 

tennislessen gratis.

Maak er gebruik van en kom 

gewoon eens proberen of tennis 

wat voor je is op onze inloop-

avonden op vrijdagavond.

Sfeer proeven

Als u het gewoon eens wilt pro-

beren kunt u het ook op een van

onze tossavonden op vrijdag-

avond eens proberen.

www.tautenburg.nl

Een nieuw seizoen met nieuwe 
aciviteiten. Doe mee! 

 
Van 8 t/m 13 september zijn er open 

lessen. Deelname grais en vrijblijvend! 
 

Woensdag 10 september  
 informaieavond diverse cursussen 

ontmoeten 
bewegen 
ontwikkelen 
servicecentrum 

Het Hoofdklassedebuut in de veld-

competitie van Tweemaal Zes vond 

afgelopen zaterdag plaats in Nijeveen. 

De Maartensdijkers moesten het opne-

men tegen het gerenommeerde DOS 

’46. Een club die in het verleden meer-

dere malen kampioen van Nederland 

werd en nu met een nieuwe talentvolle 

lichting de basis legt, om weer een rol 

van betekenis te gaan spelen in de top 

van het korfbal. Het beloofde dus een 

zware seizoenouverture te worden voor 

Tweemaal Zes.

Zonder Maarten van Brenk (die vertrok 

naar AW/DTV, de tegenstander van vol-

gende week) maar met nieuwkomer 

Randy Bruintjes op zijn plaats begon 

Tweemaal Zes aan het hoofdklasse-

avontuur. Randy Bruintjes liet gelijk 

zien dat hij over de juiste kwaliteiten 

beschikt om veel doelpunten te gaan 

maken, want hij was degene die de 

score opende in deze wedstrijd. DOS 

’46 maakte snel gelijk en nam de regie 

in handen. Tweemaal Zes moest wen-

nen aan de verdedigende pressie en 

het feit dat de scheidsrechter op fysiek 

vlak meer toeliet dan zijn collega’s een 

niveau lager. Ondanks dat DOS ’46 

sterker was, waren ook zij nog duidelijk 

zoekende, zodat de doelpunten maar 

mondjesmaat vielen de eerste helft. Bij 

rust stond het 8 – 4 voor de Nijeveners.

Na de rust was duidelijk dat Tweemaal 

Zes lering had getrokken uit de eerste 

helft. De duels werden scherper uit-

gevochten en er werden meer kansen 

gecreëerd. Even leek het alsof de ploeg 

van Eric Geijtenbeek de wedstrijd weer 

in evenwicht kon trekken. Twee snelle 

doelpunten zorgden voor een 8 – 6 tus-

senstand. Daarna liet DOS ’46 echter 

zien dat zij toch duidelijk de sterkste 

waren en drukten dat ook uit in de sco-

re. Via een 15 – 9 tussenstand kwam 

er uiteindelijk een 19 – 14 eindstand 

op het scorebord. Tweemaal Zes wist 

in de tweede helft de korf veel vaker te 

vinden en liet zien dat de ploeg wel de-

gelijk over een basis beschikt om zich 

te handhaven op dit niveau. 

DOS ’46 was gewoon de betere ploeg, 

maar met de ervaring van deze eerste 

wedstrijd moet Tweemaal Zes in staat 

zijn om de volgende wedstrijden een 

hoger niveau te kunnen halen. De 

komende twee weken volgen er thuis-

wedstrijden tegen AW/DTV en KV Wa-

geningen, beide starten om 15.30 uur.

Tweemaal Zes begint
competitie met nederlaag
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Paardrijden bij 
Stal van Brenk 
Er worden paardrijlessen gegeven voor alle leeftijden, 

vanaf 7 jaar mogen kinderen in de groeples rijden, voor 

de jongere kinderen is er de mogelijkheid om af en toe 

een privéles te rijden of deel te nemen aan de gup-

penclub. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om een eigen paard/

pony in pension te stallen. Stal van Brenk beschikt over 

veel faciliteiten, zoals een binnen- en buitenbak, stap-

molen, paddocks en in de zomer weidegang.

Stal van Brenk organiseert naast de lessen leuke acti-

viteiten zoals ponykampen, kinderfeestjes en cursus-

sen. Vanaf september start er een opstapcursus. Bij de 

opstapcursus wordt zowel het rijden als de verzorging 

van de pony’s behandeld. De lessen duren één uur en 

vinden plaats op woensdagmiddag om 15:00 uur. Deze 

cursus is voor kinderen vanaf 6 jaar. Het is nog mogelijk 

om aan deze cursus deel te nemen!

Stal van Brenk is een gezellige 

4 sterren manege, fokkerij, 

pension-, handels- en africht-

stal, aan de rand van Utrecht.

Stal van Brenk

Voordorpsedijk 29

3737 BL Groenekan

030-2723755

Voor meer informatie kunt u 

terecht op onze website

www.stalvanbrenk.nl

Er verscheen zelfs wat blauw aan de 

hemel en een voorzichtig zonnetje 

maakte z’n opwachting. Wel bleek 

toen dat de met krijt getrokken inish-

lijn door het water was weggespoeld. 

De renners kwamen toch wat onge-

duldig naar voren geschoven. Snel 

werd er een nieuwe lijn getrokken en 

iedere deelnemer gemaand om ach-

ter die markering te gaan staan. In de 

lucht verscheen opeens een vliegtuig 

met een sleep waarop te lezen was 

dat de ronde voor de vijfde keer werd 

gehouden. Wie goed keek zag dat 

het een modelvliegtuigje betrof, in de 

lucht gebracht door de Westbroekse 

modelvliegtuigclub. 

Ambassadeur

Maar toen was het ook zo ver. Klok-

slag vier uur viel het startschot en de 

zestig renners (waaronder ook enkele 

rensters) gingen van start. Zes ron-

den zouden ze moeten aleggen. Alles 

was weer goed voorbereid door de or-

ganisatoren Jan Hennipman en Pie-

ter Wijnen. Dit keer waren er voor het 

eerst bij de inish en in de bocht van 

de Kerkdijk dranghekken geplaatst 

om het zo nog veiliger te maken. De 

stemming zat er weer helemaal in. De 

vele toeschouwers moedigden bij ie-

dere doorkomst de renners aan. Na 

één ronde was het veld al helemaal 

uit elkaar getrokken. Dat komt als je 

ervaren renners, goedwillende ama-

teurs, jeugd en dames met elkaar aan 

de startlijn laat verschijnen. Maar dat 

gaf allemaal niets. 

In Westbroek geldt dat meedoen be-

langrijker is dan winnen. Iedereen 

krijgt applaus daar zorgt de enthousi-

aste speaker Roy de Kruyff wel voor. 

De eerste uitvaller was de renner 

met het startnummer 13. Kan geen 

toeval zijn. Een gebroken spaak was 

de boosdoener. Wie wel een hele 

leuke middag had was Danilo Sloof, 

bijna elf jaar, uit Zeist. Hij lijdt aan 

een spierziekte. Gelukkig niet in een 

hele erge mate maar toch beïnvloedt 

dit zijn jonge leven. Omdat tijdens de 

wielerronde geld wordt ingezameld 

voor de Stichting Spieren voor Spie-

ren was hij als ambassadeur aanwe-

zig namens deze stichting. Hij hielp 

mee bij de start van de koers. Later 

mocht hij achterop bij een grote mo-

tor om verfrissingen rond te brengen 

voor de vele verkeersregelaars langs 

het parcours. Danilo genoot zichtbaar 

van het spektakel en zou later ook 

helpen bij de uitreiking van de eerste 

prijs van de wedstrijd.

Peppie en Kokkie

Het weer werd ondertussen steeds 

beter en de Viptribune, bevolkt door 

de sponsors, werd steeds voller. De 

kinderen vermaakten zich ondertus-

sen in het kinderdorp dat vol stond 

met gigantische springkussens en 

opblaaskastelen. Personeel van Cor 

de Gram deelde ondertussen weer 

de traditionele bitterballen uit aan 

de toeschouwers. Lijn 122 kwam on-

dertussen ook maar weer eens over 

de inish. Ook voor de chauffeur was 

er applaus. Wie ook applaus kregen 

waren drie Peppie en Kokkie-achtige 

heren in matrozenpakjes op kleine 

ietsjes. Ze waren ook nog eens heel 

snel want hun doortochten over de i-

nishlijn kwamen wel heel snel achter 

elkaar. Al gauw werd duidelijk dat zij 

een wel heel kort parcours alegden 

door de achterstraten van Westbroek. 

Maar ook dat mag in de ‘Wielerronde 

met een knipoog’. Maar daar win je 

dan ook geen prijs mee. De ’echte’ 

renners moesten ondertussen wel 

zes keer het echte parcours aleggen. 

Dat hebben ze niet allemaal gehaald. 

Toen de winnaar Gert-Jan Evers een-

maal de inish had gepasseerd kon-

den alle coureurs die nog in de koers 

zaten afstappen bij de inishlijn voor 

Café de Poort. Voor iedere deelnemer 

was er een medaille die werd uitge-

reikt door de ronde-missen Martine 

Verheul en Stephanie Looij. Dat kon 

desgewenst met een knuffel, een ge-

baar waarvoor bij de meeste renners 

toch wel belangstelling bestond. 

Uitslagen

Toen was het tijd voor de uitreiking 

van de prijzen. De groene trui, voor 

de laatste plaats, was weer voor Marja 

Kalisvaart. Ze won deze al twee keer 

eerder. De kleur groen symboliseert 

de mooie groene omgeving van West-

broek waar zij met haar gematigde 

tempo ongetwijfeld weer van zal heb-

ben genoten. Maar omdat ze al twee 

groene truien had werd ze nu verblijd 

met een blauwe. Ewout v.d. Linde 

viel tijdens de koers en bleef staan 

met een kapotte iets maar ook een 

kapotte elleboog. Die laatste werd 

door het Rode Kruis vakkundig ver-

bonden. Daarom mocht hij, volkomen 

verdiend, de pechpet in ontvangst 

nemen. Een pechpet die trouwens 

de vorm van een hippe wielrenhelm 

had. De zwarte band voor de meest 

aanvallende renner ging naar Robert 

Gaasenbeek. Bij de jeugd was Dirk-

Jan Timmer de sterkste en bij de da-

mes Marjan Gaasenbeek met Laura 

Dijkstra op de tweede en Chantal 

Timmer op de derde plek. Als grote 

winnaar van de Westbroekse wieler-

ronde werd echter Gert-Jan Evers ge-

huldigd. Ronald Cornelisse eindigde 

op de tweede en Vincent Hillen op de 

derde plaats. En zo werd deze vijfde 

wielerronde weer een doorslaand 

succes. De organisatoren kunnen te-

rugzien op een geslaagd evenement. 

Wielerronde Westbroek
had geluk met het weer
door Martijn Nekkers

Over geluk met het weer hadden de organisatoren van de Westbroekse Wielerronde niet te klagen. De hele zaterdag 

was het druilerig geweest met af en toe ikse buien. Maar tegen vieren, toen het startschot zou vallen voor de vijfde 

editie van het wielerspektakel, klaarde het op.

De winnaars: v.l.n.r. Ronald Cornelisse, Gert-Jan Evers, Vincent Hille. Vooraan 

Danilo Sloof.

Kom ook korfballen bij NOVA!

NOVA is een korfbalvereniging in de Bilt/Bilthoven. Een gezellige club waar sport, spel 

en plezier met elkaar gecombineerd worden. Het voordeel van korfbal is dat jongens en 

meisjes samen sporten. Het stimuleert de motoriek en sociale vaardigheden van kinderen. 

De jongste leden van onze vereniging zijn pas 3 jaar maar er spelen ook volwassenen.  

Voor de kinderen van 3 tot 6 jaar is er de Kangoeroeklup. Hierin maken de kinderen spelen-

derwijs kennis met korfbal. Iedereen vanaf 6 jaar gaat wedstrijden spelen tegen teams van 

andere clubs. Doordeweeks wordt er één of twee keer getraind en de wedstrijden zijn altijd 

op zaterdag. 

Wil je een keertje gratis meetrainen om te kijken of je korfbal leuk vindt? 

Dat kan! Mail dan naar hoofdcoordinator@kvnova.nl of bel 06 - 3733 5575.

KV NOVA  |  www.kvnova.nl  |  nova.bilthoven@knkv.nl

Adres veld: Tweelingen 142, 3721 WZ Bilthoven.
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NORDIC WALKING

Nordic Walking Bilthoven
www.nordicwalking-bilthoven.nl

PAARDENSPORT

Landelijke Rijvereniging en Ponyclub St Maarten
www.lrsintmaarten.nl

Écurie de la Fontaine
fontaine@scarlet.nl

Stal Griftenstein
www.griftenstein.nl

Stal van Brenk
www.stalvanbrenk.nl

Stal Arends
www.stalarends.nl

Voltigevereniging Roy Roger
www.royrogers.nl

PILATES

Pilatesschool AndersBeter 
www.andersbeter.nl

SCHAKEN

Schaakvereniging De Biltse Combinatie
www.dbcschaak.nl

Schaakvereniging VOG

w.hennipman@hotmail.com

SKATEN

T-Stop Skatetrainingen
www.t-stop.net

SOFTBAL

Honk- en Softbalvereniging Centrals
www.centrals.nl

SQUASH

Sportvereniging Maartensdijk
www.svmmaartensdijk.nl

TAFELTENNIS

Sportvereniging Athlon ‘66, afd. tafeltennis

kreuger.w@worldonline.nl

Tafeltennisvereniging lduna
www.ttv-iduna.nl

TENNIS

ltv Meijenhagen
www.meijenhagen.nl

Tennisclub Bilthoven
www.tcbilthoven.nl

Tennisvereniging Hollandsche Rading
www.tvhollandscherading.nl

Tennisvereniging Het Kraaienveld

www.kraaienveld.nl

Tennisvereniging Tautenburg
www.tautenburg.nl

Tennisvereniging TKHC Helios
www.helios-bilthoven.nl

Tennisvereniging Toss
www.tv-toss.nl

Tennisvereniging Voordaan
baronvanvulpen@hetnet.nl

Tennisvereniging FAK
www.tvfak.nl

Bewegen voor 
senioren

(GALM sport )
Welke 55 plussers willen met ons meesporten?

Wij zijn groepen die een uurtje onder vakkundige 

leiding sporten op:

-  dinsdag en vrijdagmorgen in het 

H.F. Witte Centrum in De Bilt.

-  dinsdagavond in het Lichtruim in Bilthoven.

-  woensdagmiddag in de Vierstee in Maartensdijk

-  Het is goed om in beweging te zijn. 

-  In groepsverband ga je eerder.

-  Het aanbod van sport is gevarieerd: 

tennis, hockey en badminton tot volleybal, 

basketbal en grondoefeningen.

-  Je kunt het sporten aan je eigen conditie en eigen 

kunnen aanpassen.

-  Gezellige sporters onder elkaar.

Bewegen ook op muziek

Dichtbij huis, dat maakt het ludiek

Kom erbij

Het maakt je gezond en blij

Sportief 55 plus. GALM:

G  is gewoon sportief en in 

beweging

A   is actief in sport, spel en 

oefening 

L  is leeftijd vanaf 55 jaar

M  is met elkaar

Bent u enthousiast geworden en 

wilt u een paar keer gratis met 

ons meesporten om te ervaren 

hoe het is?

Neem dan contact op met Henk 

Nurmohamed 030-2204656 

of 0623688062 of mail naar 

h.f.nurmohamed@planet.nl.

Bezoek onze website:

www.fraternitas.info

Alweer twee jaar geleden is de  

Maartensdijkse tafeltennisvereniging 

MTTV opgegaan in de Badminton 

Club Relex. Relex bestaat momen-

teel uit 20 leden, waarvan er ofici-

eel vier tafeltennis spelen en zestien 

badminton (inclusief één competitie-

team). Maar natuurlijk heeft iedereen 

elke keer weer de mogelijkheid om te 

kiezen wat hij of zij wil doen. Er wordt 

gewerkt met een afhangsysteem en 

iedereen heeft de mogelijkheid om 

zich gedurende de avond helemaal 

leeg te spelen, soms met een kwar-

tiertje (verplichte) rust. 

Meer leden zijn welkom

Frans de Wit is enthousiast badmin-

tonner en sinds lange tijd lid van de 

vereniging. Ook heeft hij verschil-

lende bestuursfuncties vervuld; mo-

menteel is hij voorzitter. ‘Het is een 

mooie sport en een ijne club men-

sen. De jongste is 16 jaar de oudste is 

de zeventig gepasseerd. Het is laag-

drempelig, mensen vertellen dat het 

voelt als een warme deken. Wat veel 

mensen zich niet realiseren is dat 

badminton zelfs een snellere sport 

dan tennis is. Het vraagt heel wat van 

de relexen en je kunt er goed moe 

van worden’. Hij is blij dat het gelukt 

is om een goede badmintontrainer 

aan te trekken. 

‘Ronald Koenis is een gediplomeerd 

verenigingstrainer die aangetrokken 

is voor het begeleiden van alle leden. 

Dus zowel voor de leden die competi-

tie spelen als voor de recreanten. Bij 

de tafeltennissers zitten hele ervaren 

spelers die nieuwelingen kunnen be-

geleiden’. De club is een inancieel 

zeer gezonde club. ‘Toch zijn we op 

zoek naar nieuwe leden omdat er vol-

doende ruimte is en het meer zeker-

heid biedt voor de toekomst van onze 

vereniging’. 

Gratis badmintonnen of 
tafeltennissen in Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Badminton Club Relex biedt belangstellenden de mogelijkheid om in de maand september gratis in sporthal De 

Vierstee kennis te maken met badminton en tafeltennis. Elke maandag van 20.00 tot 22.30 uur is er een halve 

sportzaal beschikbaar. Daar staan twee tafeltennistafels opgesteld en zijn drie badmintonvelden opgezet. Naast 

ervaren trainers zijn er ook rackets, badjes, shuttles en balletjes aanwezig.

Frans de Wit heet de nieuwe badmintontrainer trainer Bert Koenis van harte 

welkom.

FC De Bilt in de lift
Aan het einde van het afgelopen seizoen promoveer-

den drie prominente elftallen van FC De Bilt. Het eer-

ste werd voor de tweede keer achtereen kampioen en 

komt het komende seizoen uit in de tweede klasse.  

In die klasse zal de concurrentie heel zwaar zijn en 

een plaats in de middenmoot is dan al heel mooi. 

Het tweede werd ongeslagen kampioen en zal ook het 

komende jaar in de reserve derde klasse ongetwijfeld 

mee gaan doen om het kampioenschap. Het hoogste 

jeugdelftal, de A1, behaalde met een heel jong team 

via de nacompetitie de promotie naar de hoofdklasse 

en we hebben alle vertrouwen dat dit team ook in die 

klasse goed zal presteren.

Ook diverse andere seniorenteams en jeugdteams 

hebben een kampioenschap binnengesleept, maar wat 

net zo belangrijk is: bijna alle teams hebben zich spor-

tief gedragen. We verwachten in 2014-2015 dat al onze 

teams op een sportieve en respectvolle wijze proberen 

zo hoog mogelijk te eindigen.

Extra vermeldenswaardig voor FC De Bilt is de toename 

binnen het meisjesvoetbal. Momenteel spelen onge-

veer 80 meisjes bij ons in de diverse competities. Het 

ziet er nu echt naar uit dat dit een serieuze tak wordt 

binnen onze vereniging. Heb je zin om bij FC De Bilt 

te komen voetballen? Kijk dan voor meer informatie op 

www.fcdebilt.nl

Adres clubhuis

Sportpark Weltevreden

Weltevreden 1

3731 AL  De Bilt

Tel. 030-2204575

www.fcdebilt.nl

E-mailadres secretariaat

secretaris@fcdebilt.nl

Postadres

Postbus 15

3730 AA  De Bilt

Ook in de lift...

Twitter en Facebook. Volg ons 

ook via deze populaire media.
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Kom sporten bij 

Atlas fysio! 
En betaal tot 1 oktober 

géén inschrijfgeld!

Gezondheidscentrum MaartensdijkTolakkerweg 217 | 3738 JM | MaartensdijkTel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nlDeze aanbieding is geldig tot 1 oktober 2014 bij 
inlevering van deze voucher

géén inschrijfgeld!

Dat doet men in het Maartensdijkse 

met een ‘herschikte’ trainersstaf: 

Hoofdtrainer Wout van Dronkelaar 

wisselde van plaats met assistent-

trainer Remco van de Brink en gedi-

plomeerd-trainer Bonnie Steenman 

completeert als leider de trainersstaf. 

Marco Willemse fungeert als assistent-

trainer en neemt met name op de 

donderdag een gedeelte van de totale 

selectiegroep apart voor zijn rekening. 

Jong

De toeschouwers van SVM zullen het 

komende seizoen een sterk verjong-

de ploeg kunnen zien; Remco noemt 

een gemiddelde leeftijd van plm. 22 

jaar. Die ploeg kan ook met ingang 

van de eerste thuiswedstrijd op 6 

september bekeken worden vanaf 

een nieuw geplaatste tribune. ‘Het 

idee om een tribune te bouwen leefde 

al veel langer bij het bestuur van de 

vereniging’, aldus voorzitter Frans van 

der Tol. De tribune werd overgeno-

men van de vereniging R.K.S.V Altior 

in Langeraar. ‘Begin juni startte een 

bouwploeg met ruim 20 vrijwilligers 

onder begeleiding van profesionals 

met het demonteren van de tribune 

en vervoer naar Maartensdijk. Na 

ruim 3 maanden hard werken staat er 

een prachtige tribune waar ruim 200 

toeschouwers naar de wedstrijden 

kunnen kijken.

Verbruik

De afgelopen jaren heeft S.V.M 

hard gewerkt om haar sportcomplex 

grondig te renoveren. Zo werden de 

kantine en de kleedkamers gemo-

derniseerd, werd een prachtige ont-

vangstruimte ingericht, dubbelglas 

geplaatst en beschikt 

S.V.M ook over zonnepanelen waar-

door de kosten van het energiever-

bruik aantoonbaar minder worden. 

In de toekomst zal ook nog het terras 

worden aangepakt. Sport-wethouder 

Madeleine Bakker zal zaterdag 6 sep-

tember om 13.15 uur, samen met al-

len die SVM een goed hart toedragen 

de opening verrichten.

Waar gaat het straks over op de tribune?
door Henk van de Bunt

‘Er zijn veel mensen die kunnen zeggen dat een voetbalploeg slecht speelt, er zijn weinig mensen die kunnen 

zeggen waarom ze slecht speelt en er zijn maar een paar mensen die kunnen zeggen wat er moet gebeuren om 

ze beter te laten spelen’. Gebaseerd op deze levens- en voetbalwijsheid heeft men bij SVM in Maartensdijk het 

seizoen 2014-2015 uitgeroepen tot het seizoen van ‘herwinnen van wat verloren ging’. 

V.l.n.r. Remco van de Brink, Wout van Dronkelaar en Bonnie Steenman.

15e seizoen
CLD Born Country
Vanaf maandag 1 september startten de Country Line Dance lessen 

weer bij de CLD Born Country in Maartensdijk. De lessen worden gege-

ven door instructrice en choreografe Jane Hendrikse. 

Naast de lessen worden er ook 

demo’s en workshops gegeven. 

Zaterdag 13 september wordt er 

meegewerkt tijdens de Open Mo-

numentendag bij het Koetshuis van 

Landgoed Eijckenstein in Maar-

tensdijk. 

Naast de lessen in Maartensdijk 

(De Vierstee) wordt er ook in Bilt-

hoven in Sporthal Kees Boeke les 

gegeven. Kijk voor tijden op web-

site www.borncountry.eu, stuur een 

mailtje naar Born.country@case-

ma.nl of bel naar Jane Hendrikse 

0346 212817 (graag tussen 17.00 

en 18.00 uur. 

Tennis: het hele jaar spelen

bij TV Hollandsche Rading!

Tennisvereniging Hollandsche Rading is de spil in 

onze kleine dorpskern en heeft sinds een paar jaar  

4 verlichte Advanced Red Court banen, ook wel 

smash courts genoemd en daardoor kan er het hele 

jaar getennist worden. 

Deze ondergrond is vergelijkbaar met het vroegere gra-

vel en is vrijwel even vriendelijk voor de gewrichten als 

gravel. Als het regent, kan men gewoon door blijven 

spelen en als het heel hard regent, zijn de banen zeer 

snel weer bespeelbaar.

Geen wachtlijst 

Tennisvereniging Hollandsche Rading kent geen wacht-

lijst. Tossen kan 5 maal per week; de manier op elkaar 

te leren kennen en verder kan de hele week individueel 

gespeeld worden (wel even afhangen.) Uitzonderingen 

zijn onze grote evenementen, zoals het Open Bosberg-

toernooi, waar we in 2015 al aan de 28 editie toe zijn.

We zijn een heel gezellige, sociale club waar het ijn 

vertoeven is. Met mooie banen, 2 professionele tennis-

leraren en een goede en betaalbare bar en kantine en 

regelmatig onderlinge activiteiten.

Wintertennis

Onze leden kunnen dankzij hun lidmaatschap zowel 

in de zomer als in de winter spelen. Niet-leden van  

Tennisvereniging Hollandsche Rading kunnen winterlid 

worden, wat aantrekkelijk is omdat veel zaalaccommo-

daties in de buurt verdwenen is. 

Het lidmaatschap voor de 

periode 1 oktober tot 1 maart 

kost slechts €70 per persoon.

Opgave en informatie via 

bestuur@tvhollandscherading.nl. 

Gelegenheid tot proefspelen op 

zondagmiddag 28 september 

van 14:00 tot 17:00 uur

op ons Tennispark aan de 

Charles Weddepohllaan 3

in Hollandsche Rading
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TENNIS (VERVOLG)

VVSO wvt
www.vvsowvt.nl

Tennis Centrum Groenekan
www.tcgroenekan.nl

VECHT- EN ZELFVERDEDIGINGSSPORT

Judokan
www.judokan.nl

WVT VVSO
www.vvsowvt.nl

Judo Bilthoven
judobilthoven@gmail.com

VOETBAL

FC De Bilt
www.fcdebilt.nl

Sportvereniging Maartensdijk SVM
www.svmmaartensdijk.nl

VOLLEYBAL

Sportvereniging lrene
www.irene-volleybal.nl

Volleybalvereniging Salvo ‘67
www.salvo67.nl

Stichting Bilts Volleybal
www.stichting-bilts-volleybal.nl

Volleybal Neo
030-2291327

WANDELSPORT

Comité Avondvierdaagse Maartensdijk
adenanjo@online.nl

Commissie Avondvierdaagse  
De Bilt/Bilthoven
www.avondvierdaagse-debiltbilthoven.nl

Sticht Gooise Wandelsport Bond
c.wijland@planet.nl

WATERPOLO

bzc Brandenburg (waterpolo)
www.bzc-brandenburg.nl

WIELERSPORT

Fietstoerclub Het Rooster
hetrooster.web-log.nl

Oranisatiecomité Maartendijkse acht
janwestbroek@cs.com

YOGA

Daantje Linschoten Praktijk Mirre
www.daantjelinschoten.nl

Himalaya Yoga Adem Meditatie Praktijk
www.yogameditatie.nl

Praktijk voor Yoga en Mindfulness Corja 
Kuiken
www.corja-kuiken.nl

Samsara Yoga Opleidingen
www.samsara.nl

Yogacentrum Shamballa NL
www.shamballa.nl

Yogapraktijk Cygne
skvanparys@tele2.nl

ZAALVOETBAL

SVM Futsal
www.svmfutsal.nl

ZWEMMEN

zwembad Brandenburg
zwembad@debilt.nl

Openluchtzwembad de Kikker
www.zwembaddekikker.nl

Zwembad Blauwkapel

Nordic Walking Bilthoven:
van revalidatie tot
prestatiesport

Ondernemer Thea (50) had door haar intensieve za-

kelijke leven geen gezonde balans tussen werk en 

vrije tijd opgebouwd. Met een blessure en een matige 

conditie ging zij op aanraden van een vriendin eens bij 

een les van Nordic Walking Bilthoven (Nowabi) kijken. 

Dat voelde meteen goed. Het aanleren van de juiste 

techniek en de gedegen uitleg bij de oefeningen, gaf 

direct aan dat deze wandelsport niet zomaar wandelen 

met stokken is. Thea, inmiddels 59, vermaakt zich nog 

steeds uitstekend in haar snelle nordicwandelgroep op 

de zaterdagochtend.  Het sportieve karakter van Nor-

dic Walking en de effectiviteit waarmee conditie, kracht 

en balans kan worden verbeterd, spreekt steeds meer 

mensen aan. 

(Voormalig) hartpatiënt Herman (63) had het niet voor 

mogelijk gehouden dat hij na zijn operatie nog zo lekker 

in het leven kon terugkomen. Na het verlaten van het 

ziekenhuis  is hij bij Nowabi professioneel opgevangen 

met een op zijn belastbaarheid afgestemd trainings-

programma. Al snel kwam hij in een geschikte wandel-

groep terecht. ‘Het zijn mijn vrienden geworden’, vertelt 

hij met een brede glimlach. ‘Ik wil deze i jne buiten-

sport geen week missen’. Ontspannen inspannen en 

genieten van de natuur ook voor mensen die revalide-

ren. Deze mix bevordert snel herstel en verbetert de 

kwaliteit van leven.

Nordic Walking heeft

een sufi g imago.’

Onterecht’ zeggen beoefenaren 

van deze sportieve wandelsport.

Plezierig en veilig sporten 
in de vrije natuur!

Basiscursus najaar 2014 start 

op 13 september a.s.

Wekelijks 9 wandelgroepen (ver-

schillend niveau) met veel aan-

vullende oefeningen voor onder-

houd en verbetering van algehele 

i theid

Altijd begeleiding van

professionele gecertii ceerde 

wandeltrainers 

Meer informatie

www.nordicwalking-bilthoven.nl

info@nordicwalking-bilthoven.nl

06 414 66 376

Steeds meer meisjes worden lid van 

een voetbalvereniging. Steeds meer 

meisjes binden voetbalschoenen on-

der en het niveau stijgt. Was voetbal 

in vroeger tijden bij uitstek een jon-

genssport, tegenwoordig zijn er zelfs 

dames die de heren op het veld af-

troeven. Voetbal is de snelst groei-

ende meidensport!,

Het denken in hokjes over spor-

ten voor jongens en meisjes begint 

steeds meer te vervagen. Jongens-

sport nummer één, voetbal, maakt 

in snel tempo de ontwikkeling door 

naar sport voor jongens én meisjes. 

De Koninklijke Nederlandse Voetbal-

bond heeft ondertussen zo’n 135.000 

meisjes en vrouwen in het ledenbe-

stand, op een totaal van 1,2 miljoen.

SVM

De Maartensdijkse SportVereniging 

SVM heeft ook een meisjesteam ‘in 

competitie’. Aanvulling met meisjes 

vanaf 11 jaar is welkom. Inlichtingen 

daarover worden graag verstrekt via 

sjoerdharte@ziggo.nl

SVM zoekt meisjes

Wie komt het team versterken?

Brons op NK springen

Afgelopen weekend werden in Ermelo op het KNHS centrum de Neder-

landse kampioenschappen verreden. Isabelle Geurts uit Hollandsche 

Rading ging bij het springen met haar pony Minihopps weer plat door de 

bocht en wist de bronzen medaille te veroveren.

SVM in 2015 jarig
SVM bereikt in 2015 de pensioengerechtigde leeftijd maar hoopt als een jonge hinde het ju-

bileumjaar in te gaan. In 1950 op een weiland aan de prof. Bronkhorstlaan en na diverse 

omzwervingen is men nu een � orerende omni-vereniging met voetbal, zowel op gras als 

op kunstgras en in de zaal, squash en klaverjassen op de huidige accommodatie aan de 

Dierenriem te Maartensdijk.

SVM Futsal, de zaalvoetbalafdeling binnen SVM kent recreantenteams en ‘echte’ zaalvoet-

balteams uitkomend in de KNVB competitie: ‘Wie interesse heeft om als team of als individu-

ele speler deel te nemen aan een van onze competities kan kijken op site www.svmfutsal.nl. 

of op donderdagavond tussen 20.00 en 23.15 uur in De Vierstee! 

45+

Zowel het eerste als het tweede team in de 45+ cate-

gorie komen uit in de mooi weer competitie. Contact 

hierover: Henk van Veelen h.vanveelen@casema.nl 

Voetbal

Het veldvoetbal kent naast 6 senioren en 13 jeugd-

teams ook nog een kabouterteam en een meisjesteam. 

Beide laatste groepen kunnen nog wel enige aanvulling 

gebruiken. Algemene informatie is aan te vragen bij le-

denadministratie@svmmaartensdijk.nl 

Squash 

Je ontspant en tegelijkertijd span je weer in, maar bo-

venal je hebt plezier in het spel. De squash-groep kent 

plm. 30 leden en beschikt over 1 baan in het complex 

aan de Dierenriem. Via het contactformulier op www.

svmmaartensdijk. nl onder het kopje contact en dan de 

afdeling squash is meer informatie verkrijgbaar. 

Tweewekelijks in een winterseizoen worden ook bij SVM 

de kaarten voor de klaverjascompetitie geschud en zijn 

er mooie prijzen te winnen. Van de opbrengst wordt 

jaarlijks een deel van het schoolvoetbal in Maartensdijk 

bekostigd. Info hierover bij Karel Schouten (km.schou-

ten@hetnet.nl).

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
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Toer - of wedstrijdschaatsen

Piek aan activiteit bij de schaatsver-

eniging IJBM ligt in het winterseizoen. 

Van eind september tot begin maart 

draaien verschillende groepen hun 

trainingsrondjes op de De Vechtse-

banen. Volwassenen kunnen terecht 

bij trainingen voor wedstrijd- of toer-

schaatsen. Alle trainingen zijn gericht 

op het verbeteren van je techniek en 

je conditie. Bij het toerschaatsen is er 

ook ruimte om het schaatsen te le-

ren, terwijl de wedstrijdschaatser de 

techniek onder de knie moet hebben 

en een goede bocht kunnen lopen. 

Daarnaast zijn de wedstijdschaatsers 

natuurlijk een stuk fanatieker.

 

Jeugdschaatsen

Kinderen vanaf een jaar of zeven star-

ten bij het jeugdschaatsen. Ze leren 

schaatsen met spelletjes en oefenin-

gen op het ijs. Spelenderwijs gaan 

ze beter rijden. Afhankelijk van hun 

leeftijd en niveau leren kinderen glij-

den, remmen, zijwaarts afzetten. Als 

vanzelf gaan ze harder en met nog 

meer plezier schaatsen. Kinderen die 

wat langer op jeugdschaatsen zitten 

leren ook starten en een heuse bocht 

rijden (pootje over).  Sommige fana-

tiekelingen gaan tussen hun 11 de 

en hun 13de door naar het wedstrijd-

schaatsen.

De vereniging

IJBM is een kleine en gezellige ver-

eniging. De meeste mensen komen 

uit gemeente De Bilt of hebben daar 

hun roots liggen. Ook in het zomer-

seizoen weten de leden elkaar te vin-

den bij het wielrennen, skeeleren, de 

bostrainingen of puur voor de gezel-

ligheid bij een BBQ op het idyllische 

terrein van het Biltse Meertje. Zin om 

mee te doen? Kijk op www.ijbm.nl

De vereniging

IJBM is een kleine en gezellige ver-

eniging. De meeste mensen komen 

uit gemeente De Bilt of hebben er 

hun roots liggen. Ook in het zomer-

seizoen weten de leden elkaar te vin-

den bij het wielrennen, skeeleren, de 

bostrainingen of puur voor de gezel-

ligheid bij een BBQ op het idyllische 

terrein van het Biltse Meertje.

Vanaf eind-september al 
schaatsen op het ijs?
‘Okee, we gaan straks vier keer de bocht doen, meteen aanzetten bij het rechte eind zodat je een aardige vaart 

hebt bij het ingaan van deze bocht. Heup in de bocht en goed op de buitenkant staan.’ Het groepje toerrijders kijkt 

elkaar met blik van verstandhouding aan. ‘Ja, dat gaan ze wel even doen’. Als vervolgens het rijtje van IJBMschaat-

sers de bocht nadert, klinkt de stem van de trainer opnieuw: ‘En blijf laag zitten, hou druk op je linker schaats.’

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

Schaatsen leren ze spelenderwijs.

Van der Blonk: ‘We hadden gehoopt 

dat in de vakantieperiode de akoes-

tische problemen zouden zijn verhol-

pen, maar de gemeente heeft daartoe 

nog niet besloten. Wij hebben per 

brief laten weten dit ongehoord te 

vinden is en dat we zo snel moge-

lijk actie verwachten. Wij overwegen 

bij in gebreke blijven voor te stellen 

onze huurbetaling aan de gebrekkige 

akoestische kwaliteit van het Dorps-

huis aan te passen’. 

Inzicht

Van der Blonk vertelt begin mei al bij 

de Stichting de problemen gemeld te 

hebben. Volgens informatie van de 

Stichting is daarop eerst een overleg 

met de gemeente en de architect ge-

weest, waarna een gespecialiseerd 

bureau zou zijn ingeschakeld. ‘Wij 

hebben als huurder nooit enig be-

richt over of inzicht in het rapport 

gehad. De problemen zijn inderdaad 

de reden van vermindering van de 

aanwas van nieuwe leden en hebben 

geleid tot ledenverlies bij de bridge-

club’. De Stichting Beheer Dorpshuis 

Hollandsche Rading gaf aan dat de 

besluitvorming bij de gemeente ligt. 

Van der Blonk: ‘Daarop hebben wij 

de gemeente aangeschreven met het 

dringende verzoek om dit snel aan te 

pakken. Wij hebben ook gemeld dat 

wij een hoge huur betalen waarbij ook 

een hoge kwaliteit past. Eind augus-

tus was er nog geen reactie ontvan-

gen.’

Gemeente

Wethouder Jolanda van Hulst laat via 

de afdeling Communicatie weten: ‘Als 

een nieuw gebouw in gebruik geno-

men wordt, is het altijd even wennen. 

Je loopt dan tegen praktische zaken 

aan, waar soms snel een oplossing 

voor is, maar die soms ook meer aan-

dacht vragen. Dit laatste geldt voor de 

problemen met het geluid in de grote 

zaal. De akoestiek is niet optimaal, 

waardoor het met veel mensen in de 

zaal snel onrustig wordt. Het bestuur 

van de Stichting Dorpshuis Holland-

sche Rading heeft ons hiervan op 

de hoogte gebracht en we hebben 

hierover goed contact met hen. Er is 

een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

waaruit is gebleken dat er sprake is 

van een nagalm in de grote zaal. Het 

onderzoeksbureau heeft een voorstel 

gedaan om dit probleem op te lossen. 

Deze week (week 35 red.) heeft de 

gemeente opdracht verleend om de 

maatregelen toe te passen. Er worden 

platen op het plafond aangebracht en 

er komen vier grote fotopanelen tegen 

de wand om het geluid te dempen. 

In overleg met het dorpshuisbestuur 

wordt bepaald wanneer de platen 

geplaatst worden. Dit zou, gezien de 

levertijd, eind september/begin okto-

ber al mogelijk zijn. Door afstemming 

met het onderzoeksbureau over een 

passende oplossing en de vakan-

tieperiode duurt het misschien wat 

langer dan men graag zou zien, maar 

de gemeente doet er alles aan om het 

probleem snel te verhelpen’. 

Bridge in Hollandsche Rading 
nog even niet geruisloos
door Henk van de Bunt

Met de start van het nieuwe seizoen op donderdag 4 september a.s. dacht Bridgevereniging Hollandsche Rading 

aan een geruisloos seizoen te kunnen beginnen. Maar bij de afsluiting van het rumoerigste zomerbridge in het 

bestaan van de vereniging en in de begeleidende brief aan de leden voor het nieuwe seizoen moest voorzitter Rob 

van der Blonk steeds van zijn teleurstelling blijk geven. 

Leden van bridgevereniging Hollandsche Rading ondervinden al vanaf de  

bezichtiging voor de opening begin mei problemen met de akoestiek.

Invitatietoernooi TV Tautenburg

Afgelopen week was het gezellig druk op het mooie tennispark van 

TV Tautenburg. Voor de 3e keer alweer werd het Tautenburg Invitatie-

toernooi gespeeld. Een toernooi waarbij teams van 4 personen tegen 

elkaar strijden en waar minimaal 2 personen in het team moeten zitten 

die geen lid zijn van de tennisclub. 

Op het veld stonden teams met voetballers, korfballers, mensen die 

heel vroeger hadden getennist of teams waar samen met een paar col-

lega’s gewoon lekker een balletje werd geslagen. Doel is mensen ken-

nis laten maken met de tennissport en vooral met de gezellige sfeer bij  

TV Tautenburg. 

Vorige edities toonden aan dat dit aanleiding was zich bij de club aan te 

melden. Op de inaleavond, zaterdag speelden alle 20 teams om de de-

initieve positie op de ranglijst. Ook volgend jaar wordt er de laatste week 

augustus weer een invitatietoernooi gehouden. 

Biltse duiven uit Frankrijk
De duiven van liefhebbers van PV De Bilt vlogen dit weekeinde vanuit 

Morlincourt-Noyon een slechts vijfhonderd inwoners tellende gemeen-

te in het Franse departement Oise). 

De Comb. Kooy – Rose werd 1, 2, 5 en 17. De Comb Grol-Lantinga 3, 12 

en 19. De Comb. Turk –van Zelst 4, 8, 9, 10, 11, 15 en 16. Steenbeek & 

Zn. werden 6 en 7, J. A. Pouw 13de en P.C.A. Cooyman 14de. De duiven 

van andere deelnemers kwamen niet bij de eerste 20 winnaars binnen.
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Salvo is een vereniging waar gezellig-

heid heerst. Dit jaar is Salvo gekozen 

als gezelligste vereniging van de Ge-

meente De Bilt en Maartensdijk. Ons 

kent ons en in de derde helft is het 

altijd reuze gezellig. Maar als we in 

het veld staan gaan we voor de winst. 

Salvo beschikt over deskundige trai-

ners die hun best doen om spelers 

naar een hoger niveau te brengen. 

“That’s the spirit”. Leeftijd speelt 

geen rol. 

Onze damesteams spelen momenteel 

in de 1e, 2e en 3e klasse en onze he-

ren 3e klasse. Onze jeugd speelt in de 

regio rondom Hilversum. 

Onze recreanten spelen 1 x per maand  

een toernooi in Amersfoort. Deze toer-

nooien zijn voor gemengde teams. 

Daar heb je de gezelligheid weer. 

Salvo organiseert ook voor de jeugd 

door het jaar heen leuke activiteiten 

die los staan van het volleybal maar 

wel aansluiten op de belevingswereld 

van de jeugd in de diverse leeftijds-

categorieën. 

Dit kan niet zonder helpende handen. 

Daarom vragen wij van ouders om  

(af en toe) mee te helpen. 

Salvo’67 een gezellige 
volleybalvereniging met pit
In sporthal de Vierstee in Maartensdijk trainen en spelen we. Elke dinsdagavond van 26 augustus 2014 t/m juni 

2015. Ook onze recreatie-afdeling (dames en heren) speelt op dinsdagavond. Jeugd en volwassenen spelen hun 

thuiswedstrijden op zaterdag. Bij Salvo gaan we er van uit dat iedereen kan (leren) volleyballen. Daarom is ieder-

een welkom bij Salvo.

Is jouw belangstelling gewekt?

Salvo nodigt je uit om vrijblijvend kennis te komen maken met de 

vereniging en de volleybalsport. We hebben daarvoor speciaal open 

trainingen op 26 augustus, 2 september, 9 en 16 december 2014.  

En natuurlijk kun je altijd op dinsdagavond bij De Vierstee binnenlopen. 

Kom het gewoon proberen. 

De diverse groepen trainen op de volgende tijden: 

-  jeugd van 8 t/m 18 jaar traint tussen 18.30 en 20.30 uur

-  recreatie volleyballers trainen van 21.00 tot 22.30 uur

-  competitieteams dames trainen tussen 19.30 en 22.30 uur

-  competitieteams heren trainen tussen 19.30 en 22.30 uur 

Meer weten over Salvo’67?

Kijk dan op www.salvo67.nl voor meer informatie of neem contact op via 

een e-mail met ledensalvo67@distelvink.nl.

Met overmacht werd FC De Bilt kam-

pioen van de derde klasse. Een jaar 

eerder gebeurde dat ook al in de 

vierde klasse. De club is daarom in 

no time beland op het niveau waar de 

vereniging structureel op uit wil ko-

men: de tweede klasse. Coach Gerrit 

Plomp had twee jaar geleden ook niet 

verwacht dat het zo snel zou gaan. 

Drie seizoenen terug werd de zondag-

stak immers opgedoekt en moest hij 

met een samengeraapt zootje – om 

het even oneerbiedig te stellen – eerst 

maar eens zien of alles bij elkaar zou 

passen. 

Klik

De klik was er veel sneller dan ver-

wacht. Inmiddels heeft de oud-prof 

van onder andere FC Utrecht, VfL Bo-

chum en Feyenoord een beter beeld 

van zijn selectie. ‘De rek is er ook nu 

nog niet uit’, stelt hij. ‘Ik denk dat we 

wel wat te zoeken hebben op tweede-

klasse-niveau’. Wel moest er wat er-

varing bij, zo concludeerde de coach. 

Het lukte FC De Bilt om Tom Karst en 

Bart Kuijpers te verleiden de overstap 

te maken van ‘t Vliegdorp uit Soester-

berg, een ploeg die vorig seizoen uit 

de tweede klasse degradeerde. Karst 

werd in het vliegers-dorp topscorer. In 

twee seizoenen scoorde hij meer dan 

50 goals. Hij moet het vertrek van 

spits Mike Versloot (naar hoofdklas-

ser VVA) opvangen. Kuijpers is een 

slimme voetballer, multifunctioneel 

inzetbaar. 

Ervaring

Daarnaast kwamen ook Tony Bonsink 

(verdedigende middenvelder/centrale 

verdediger) en John Hitiahubessy 

(verdediger) over van Elinkwijk. Beide 

spelers hebben zelfs ervaring op top-

klasseniveau en zijn dus een linke 

kwaliteitsinjectie. ‘Al met al denk ik 

dat er een goede selectie staat. Het 

is te veel gevraagd om weer kampi-

oen te worden, maar ik denk wel dat 

we ons kunnen meten. Vaak zeg je 

na promotie: laten we ons eerst maar 

handhaven, maar ik denk dat deze 

selectie sterk genoeg is om in het lin-

ker rijtje mee te spelen. Stiekem hoop 

ik daarbij op een periodetitel’, stelt 

Plomp.

Houdbaarheid

Hij gaat ‘in principe’ zijn laatste sei-

zoen in, maar sluit niet al uit dat hij 

volgend seizoen ook nog trainer is. ‘Ik 

heb niet het idee dat mijn houdbaar-

heid er na drie seizoenen al opzit. 

Maar het is te vroeg om het daar nu al 

over te hebben. Laten we eerst maar 

voetballen en halverwege het seizoen 

gaan we wel eens evalueren met het 

bestuur’.

Stijgende lijn FC De Bilt
nog niet ten einde
door Ido Dijkstra

FC De Bilt werd vorig seizoen voor de tweede keer op rij kampioen. De dorpsclub is gearriveerd op het niveau dat 

ze ambieert: de tweede klasse. Trainer Gerrit Plomp denkt dat de stijgende lijn nog niet ten einde is.

Coach Gerrit Plomp ziet een mooie 

toekomst voor FC De Bilt. (foto Henk 

Willemsen)

‘ De rek is er ook nu nog niet uit. Ik denk dat we wel 

wat te zoeken hebben op tweede-klasse-niveau.’

BCC-86 gaat weer beginnen 
Bridgevereniging BCC-86 sloot haar zomeravondbridgereeks af met een 

maximaal bezette avond. Totaal 30 paren meldden zich 27 augustus in 

De Schakel te Bilthoven en bonden de strijd aan in twee lijnen. In de 

A-lijn zegevierden Herman van der Schuyt + Peter Sikkema (61,61%), 

werden Marijke van Essenberg + Truus te Pas tweede (59,52%) en was 

het brons voor Coby van der Geest + Riet van Heyningen met 58,93%. 

De vierde plaats was voor Job Broers + Henk van de Bunt met 56,85%.

In de B-lijn was er een ongekende triomf voor Hanke + Huib Mekel met 

82,29%, op ruim 23 % eerst gevolgd door Uschi Rohrs + Gerda van Man-

som (59,03%) en hier was het brons voor Mieke Neefs + Nico Verhaar 

met 58,68%. Hier was de vierde plek voor Ria Hinfelaar + Gonny Snel 

met 55,21%.

Start

Op 3 september start het nieuwe bridgeseizoen van BCC-86 met de ope-

ningsdrive. Op 10 september gaat de nieuwe competitie parenbridge 

van start. Er is nog plaats voor nieuwe leden. Er wordt op woensdag ge-

speeld in De Schakel (achter de Immanuel-kerk), Soestdijkseweg-Zuid 

49b, vanaf 19.30 uur. Belangstellenden kunnen contact opnemen met 

voorzitter Wim Westland (tel. 030 2251012) of met wedstrijdleider Nico 

Verhaar (tel. 030 2282925).

Gelankeerd door bestuurslid Joke Klein (links)en wedstrijdleider Nico 

Verhaar staan de zomerkampioenen Gerda van Mansom + Usch Rohrs, 

beiden met bloemen. [(Foto Henk van de Bunt]
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Curves De Bilt  introduceert 
Curves Complete

Succesvol afvallen & bewegen 
speciaal voor vrouwen 

Als je gewicht kwijt wil raken, heb je het meeste baat bij een combinatie van sport en een 

aangepast voedingspatroon. Maar veel vrouwen voelen zich in de sportschool niet op hun 

gemak of het ontbreekt aan tijd. In hun uppie hun eetpatroon aanpassen vinden ze ook 

lastig. Curves De Bilt biedt een nieuw programma aan dat een complete oplossing biedt 

om gewicht te verliezen. Hierbij sport je onder begeleiding van een coach drie keer per 

week dertig minuten in een vrouwvriendelijke sportschool. Daarnaast volg je een gezond 

maaltijdplan. Amerikaanse resultaten liegen er niet om: het werkt! 

Margreet Vrieze (eigenaar van Curves De Bilt) begeleidt , in samenwerking met voedings-

consulente Els van der Lans, het Curves Complete programma.

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat Curves Complete meer resultaten oplevert dan 

andere afslankprogramma’s. Deelnemers raakten tijdens een proefperiode ruim twee keer 

meer vet kwijt dan vrouwen die een ander bekend afslankprogramma volgden. Het geheim 

van het succes van Curves Complete is de combinatie van itnesstraining, persoonlijke week-

menu’s en deskundige coaching. Omdat je door de itnesstraining spieren kweekt, blijven de 

kilo’s bovendien ook weg. Spieren verbruiken namelijk meer energie dan vet. 

Flexibel maaltijdplan

Het Curves Complete Maaltijdplan past perfect bij het programma van krachttraining en 

cardioitness. Het lexibele plan is verdeeld in drie fases waarin steeds drie uitgebalanceerde 

maaltijden en twee tussendoortjes per dag zijn opgeno-

men. Je kunt de maaltijden prima samen met je gezin 

eten. In combinatie met het Curves itnessprogramma 

stimuleert Complete Maaltijdplan de afbraak van vet-

ten. 

Wat is Curves?

Veel vrouwen hebben niets met sportscholen. Ze weten 

er de weg niet, voelen zich ongemakkelijk en missen 

persoonlijke begeleiding. Bij Curves doe je onder bege-

leiding van een positieve coach een total body work-out 

in slechts dertig minuten in een motiverende omgeving 

en met andere vrouwen.

Algemene informatie

Curves is een wereldwijde 

organisatie met 8.000 clubs 

in 90 landen. Ruim twintig 

jaar geleden heeft Curves het 

30 minuten concept speciaal 

voor vrouwen uitgevonden en 

ontwikkeld. Curves vindt haar 

oorsprong in Amerika.

In Nederland zijn er 

inmiddels 55 vestigingen. 

Meer informatie:

Curves De Bilt,

Hessenweg 9

tel.: 030-2746772

www.curves.nl

Het geheim van het succes van 

Curves Complete is de combinatie 

van itnesstraining,  persoonlijke 

weekmenu’s en deskundige coaching.

Dombridge begint zijn 24e seizoen
Donderdag 4 september start bridgevereniging Dombridge het nieuwe seizoen in het H.F. 

Witte Centrum. Er wordt gespeeld in 3 lijnen met elk 18 paren op de donderdagmiddagen 

vanaf 13.00 uur. Door het gebruik van Bridgemates is de uitslag direct na aloop bekend, en 

door het invoeren van de spelverdelingen kan men de spellen later bekijken op website www.

nbbclubsites.nl/club/2049.

Er is ruimte voor nieuwe leden. Een aantal keren spelen om de sfeer te proeven en een even-

tueel partnership te toetsen is mogelijk. Voor nadere inlichtingen: Mariëtte Vogelaar, tel. 030 

6062137 of e-mail vogelaar.m@planet.nl.

Einde zomerbridge 
Bridgevereniging Hollandsche Rading sloot een serie van 13 avonden zomeravondbridge 

af met een maximaal bezette avond. Totaal 32 paren vulden de grote en kleine zaal van 

het Dorpshuis op 28 augustus en streden in twee lijnen voor de laatste kans om gekroond 

te worden tot zomerbridgekampioen. In de A-lijn zegevierden Erik Polders + Nico Verhaar 

(67,26), werden Anneke de Jong + Toon Smits tweede (61,90%) en was het brons voor 

Frans van Eck + Hans Hoogeveen met 61,01%. De vierde plaats was voor Henk van de 

Bunt en Cora van der Linden met 58,63%.

In de B-lijn was er triomf voor Alice Ho-Pian + Rijnie Westland met 71,96%, was het zilver 

voor Sonja van Eck + Thea Koetze (63,21%) en was het brons voor Yvonne Ostendorff en 

Mieke Peek met 62,23%. Hier was de vierde plek voor Albert de Vente + Ad Visser met 

59,32%.

Start

Op 4 september start het nieuwe bridgeseizoen van Bridgeclub Hollandsche Rading met de 

openingsdrive. Op 11 september gaat de nieuwe competitie parenbridge van start. Er is nog 

plaats voor nieuwe leden. Er wordt op donderdag gespeeld in het Dorpshuis in Hollandsche 

Rading, Dennenlaan 57 vanaf 19.45 uur. Belangstellenden kunnen contact opnemen met 

bchollandscherading@gmail.com of met. Trees van Doorn (030 2292078).

Erik Polders neemt als Zomerkampioen de beker in ontvangst van voorzitter Rob van der 

Blonk. [foto Henk van de Bunt]

Veel mensen denken pas aan sporten

als er wat aan de gezondheid gaat schorten

begin liever vroeg

en er is keuze genoeg

want in het aanbod bestaan geen tekorten

Guus Geebel Limerick

Kinderkleding Billy & Lilly

sponsort F-jeugd van Voordaan

‘Sportief, toegankelijk en gezellig! Dat viel me direct op bij hockey club Voor-

daan’, zegt Anita Elbers, eigenaresse van Billy & Lilly. Hoewel haar webshop 

(www.billy-lilly.nl) een landelijke dekking heeft, vindt Anita het belangrijk en leuk 

betrokken te zijn bij lokale sportclubs. De kleertjes zijn gemaakt van soepele 

stof, waarin de kinderen zich lekker kunnen bewegen. De link met een sport-

club is dan snel gemaakt! En dan kiezen we natuurlijk voor de leukste club van 

de regio, Voordaan!’
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Samenwerking

Parel Promotie werkt samen met Ziber. Sitecup is ontwikkeld 

door Ziber die de techniek achter de site verzorgt. Daar-

door kunnen wij ons concentreren op de vormgeving en 

zijn we ervan verzekerd dat de site draait en dat de laatste 

technische snufjes steeds toegepast worden. Ieder z’n vak!

Gratis

In het abonnement is inbegrepen:

-  CMS voor het eenvoudig wijzigen van 

vereniginggegevens, pagina’s, foto’s, nieuws, 

vacatures, agenda, bestanden, roleplay, nieuwsbrief, 

bezoekers-profielen en WindStat (Statistieken)

-  Nederlandstalige helpdesk

-  pagina’s (200), nieuws (onbeperkt), video (YouTube®), 

bestanden zoekfunctie, reactieformulier, agenda, 

fotoalbum enz.

De aanschaf en het jaarlijks onderhoud is écht gratis d.m.v. 

bordreclame als uw vereniging aan bepaalde voorwaarden 

voldoet. Zie hiervoor www.sitecup.nl

Geld verdienen

Met Ziber SenseView en Ziber Connect maak je optimaal 

gebruik van de digitale mogelijkheden en koppelin-

gen met social media. Een eigen televisie-

kanaal in de kantine geeft veel mogelijk-

heden voor sponsoren.

Aanbieding

Bestel nog dit jaar je nieuwe vereni-

gingswebsite bij Parel Promotie dan 

doen wij de vormgeving voor de helft 

van de prijs!

Parel Promotie presenteert
… de gratis verenigingswebsite Sitecup

Veel functionaliteiten, gemakkelijk CMS beheer via de Nederlandstalige MediaPublisher en een maatwerk 

vormgeving. Doordat Sitecup bedacht en gemaakt is door mensen uit de sport sluit de basis perfect 

aan bij iedere vereniging. Sitecup beschikt altijd over de laatste techniek en is goed vindbaar bij Google. 

Sitecup is inclusief hosting, dus u heeft geen apart hosting pakket nodig.

én 50%korting

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

Kijk voor meer informatie op www.sitecup.nl of www.senseview.nl of neem contact op 

met Parel Promotie om direct een afspraak te maken. Bel 0346 - 21 12 15, mail naar

info@parelpromotie.nl. Of kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.

Het Nederlands ID Elftal is een spe-

ciale selectie voor spelers met een IQ 

lager dan 75. Eén keer per maand 

komt de ploeg van bondscoach 

Charles Loots bij elkaar om te trainen 

en oefenen tegen een amateurvereni-

ging. Zelf bestaat de selectie uit voet-

ballers van eerste- of tweedeklassers 

door heel Nederland. Woensdag 10 

september a.s. trainen zij in Maar-

tensdijk en oefenden zij tegen SVM. 

Bekend

Maartensdijker Hans Nauta is team-

manager: ‘Het Andere Oranje’ is in 

Nederland nog redelijk onbekend, 

maar op allerlei manieren willen we 

aan deze bekendheid wat doen; bij-

voorbeeld ook via de politiek’. SP-

fractievoorzitter Emile Roemer en Pia 

Dijkstra van D66 bijvoorbeeld waren 

al meteen enthousiast. ‘Als voetballer 

droom je ervan om op hoog niveau 

actief te zijn. Zij krijgen nu de kans 

op hun eigen niveau en die pakken 

ze. Wij vinden het initiatief helemaal 

geweldig. Het is een perfect voor-

beeld dat je met de drive en je plezier 

de top kunt bereiken en dat is zeker 

voor deze doelgroep belangrijk.’ Bei-

den gaven aan ‘Het Andere Oranje’ 

te steunen en zich aan te sluiten als 

ambassadeur, waartoe ook Willem 

van Hanegem, Jarchinio Antonia (FC 

Groningen) en de beide arbiters Erik 

Braamhaar en Ton van Sichem gere-

kend mogen worden.

Vriend 

Nauta noemt de mogelijkheden Het 

andere Oranje te steunen: ‘Vriend 

worden van ons team betekent steun 

verlenen aan trainingen en wedstrij-

den in Nederland en deelname aan 

internationale toernooien, waardoor 

het team de mogelijkheid geboden 

wordt beter te gaan voetballen en na-

tuurlijk zorgt men daardoor weer voor 

een grotere naamsbekendheid van 

het team. Er zijn mogelijkheden als 

naamsvermelding op onze website 

www.protalents.nl en er zullen uitno-

digingen komen voor onze activitei-

ten’. Neem voor informatie contact op 

met teammanager Hans Nauta via 06 

30728528.

Maartensdijk

De selectie bestaat uit spelers die via 

de landelijke 4x4 voetbaltoernooien 

voor praktijkscholen worden gese-

lecteerd. Praktijkonderwijs is bedoeld 

voor jongens van 12 jaar en ouder die 

een leerbeperking hebben. Alle spe-

lers spelen in de 1e/of 2e klasse bij 

KNVB verenigingen. Enkele van deze 

toptalenten spelen bij betaald voetbal 

organisaties. Iedere maand is er een 

centrale training en oefenwedstrijd 

ergens in ons land. Voor meer in-

formatie zie: www.andereoranje.org. 

Woensdag 10 september traint het 

team vanaf 15.00 uur bij SVM aan 

de Maartensdijkse Dierenriem. Om 

19.30 uur wordt er tegen een selec-

tieteam van de Maartensdijkse voet-

baltrots geoefend. Beide evenemen-

ten zijn openbaar en vrij toegankelijk 

en kunnen ook bij mindere weersom-

standigheden gevolgd worden vanaf 

de dan in gebruik genomen tribune 

langs het van kunstgras voorziene 

hoofdveld.

Het Andere Oranje:
voetballen met leerachterstand
door Henk van de Bunt

Waar het Nederlands Elftal niet altijd in is geslaagd, lukt dat bij de vertegenwoordiging in het ID-voetbal wel. 

Een speciale tak voor spelers met een IQ lager dan 75. ‘Het Andere Oranje’ is al vier keer Europees kampioen en 

twee maal vicewereldkampioen geworden. Maar voordat ze op jacht kunnen naar de vijfde Europese titel in Frank-

rijk 2016 moet er eerst geld beschikbaar zijn.

‘ Als voetballer droom je ervan om op hoog niveau 

actief te zijn. Zij krijgen nu de kans op hun eigen 

niveau en die pakken ze.’

Alle spelers spelen in de 1e/of 2e klasse bij KNVB 

verenigingen. Enkele van deze toptalenten spelen bij 

betaald voetbal organisaties.
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De organisatoren: v.l.n.r. Frans de Graaf, Jan Hilbert, Hanneke Vroon en J’ørn Copijn bij het sluisje langs de 

Groenekanseweg. Ze hopen op 6 september beter weer te hebben.

Speciaal mannenuitje
De activiteitenbegeleidster van De Bremhorst  had afgelopen woensdag een uitje voor alleen 

mannen bedacht. De mannen die mee wilden hadden een uitnodiging op naam ontvangen voor 

het bezoek aan Whisky- en Wijnhandel Verhaar in Bilthoven. Er werd verteld, dat er wel 1500 

soorten whisky bestaan. De heren hebben 3 soorten Malt whisky kunnen proeven. Marcel 

Verhaar vertelde over de geschiedenis en uit welke streken de whisky kwam.

Groenekans ‘Zomerfeest in ’t Groen’ 
door Martijn Nekkers

Zaterdag 6 september is het feest in Groenekan. Stichting het Groenekans Landschap en de 

Copijn dynastie vieren met elkaar hun jubileum. De eerste 40 en de tweede 250 jaar en 

dat gaat heel goed samen hoewel er natuurlijk wel een link verschil zit in het 
aantal jaren. Maar een mooi feest gaat het zeker worden. 

In 1763 was een zekere Hendrik 

Copijn tuinman op het buitengoed 

Bosch en Hove van de familie Mar-

tens in Groenekan. Met zijn zoon 

begon hij daar, op de overgang van 

zand naar veen, een boomkwekerij. 

Die ontwikkelde zich voorspoedig 

en rond 1900 waren ze de grootste 

werkgever van Groenekan. Hendrik 

Copijn wordt beschouwd de aanzet 

te hebben gegeven tot het ontstaan 

van een wijd vertakte dynastie van 

vermaarde kwekers en tuinarchitec-

ten. Ondernemers die ook experi-

menteerden met het kweken en ver-

edelen van bijzondere planten die 

ze hier naar toe haalden uit verre 

oorden. Beroemde tuinarchitecten, 

zoals Zocher waren indertijd vaste 

klant. Ze exporteerden hun produc-

ten naar vele landen. 

Bestemmingen

Maar er vertrokken ook Copijnen 

zelf naar verre bestemmingen zo-

als Nieuw Zeeland om daar aan 

de slag te gaan. Anderen bleven 

dichter bij huis en vestigden zich 

bijvoorbeeld in België. Maar altijd 

bleven ze bij hun ‘corebusiness’ het 

kweken van bomen en aanleg en 

ontwerpen van tuinen en parken. 

De naam Copijn is nog steeds een 

begrip op dit gebied. Allen delen ze 

de passie en liefde voor natuur en 

milieu. Het begrip ‘boomchirurg’ 

komt ook al weer uit de ‘Copijnse 

stal’. Zo werd de ‘1000 jarige’ linde 

in Achterberg bij Rhenen door Ge-

broeders Copijn Boomchirurgen 

behandeld. Het legendarische ra-

dioprogramma ‘Weer of geen weer’ 

van Bert Garthoff besteedde er in-

dertijd veel aandacht aan. En overal 

zijn ze nog aanwezig, die fraaie 

parken en plantsoenen waar de Co-

pijnen de ontwerpende hand in heb-

ben gehad. Dicht bij huis zijn het 

van Boetzelaerpark in De Bilt en 

het Wilhelminapark in Utrecht daar 

goede voorbeelden van. Copijnen 

zijn ‘orkestleiders van het groen’ 

schreef de NRC onlangs en daar-

mee is geen woord te veel gezegd. 

Twee jubilea

Als je dan 250 jaar bestaat in 2013 

wordt er een heel mooi en indruk-

wekkend boek over je geschreven. 

De titel: ‘Copijn 1763-2013, twee-

honderd vijftig jaar tuinlieden, 

boomkwekers, boomverzorgers en 

tuin- en landschapsarchitecten’. In 

dat boek vindt men alles wat er te 

vertellen is over die periode en dat 

is heel veel. Maar de Copijnen wil-

den toch wel iets meer om die 250 

jaar te gedenken. In 1974 werd de 

stichting ‘Het Groenekans Land-

schap opgericht’. Doel: ‘Het be-

houd van het landelijk landschap 

van Groenekan en omgeving, be-

scherming en versterking van land-

schap en natuur en bevordering 

van recreatieve voorzieningen’. In 

het eerste bestuur zaten, hoe kan 

het anders, ook weer enkele leden 

van de familie Copijn. De stichting 

heeft rond Groenekan verschillende 

gronden verworven en er voor ge-

zorgd dat de natuur daar bleef of 

kon terugkeren. Ook nu blijven ze 

waakzaam bij alle ontwikkelingen 

en dat is maar goed ook. Het idee 

ontstond dat de viering van deze 

twee jubilea heel goed samen zou 

kunnen gaan. Je kunt die 250 en 40 

jaren prima bij elkaar optellen en 

dan heb je een mooie aanleiding 

voor een feest. Een evenement ge-

heel in stijl en traditie van de dy-

nastie Copijn en de stichting Het 

Groenekans Landschap.

Zomerfeest

Zo ontstond het idee voor een ‘Zo-

merfeest in het Groen’ dat dus op 

6 september zal plaatvinden. Een 

feest ‘voor en met Groenekanners’. 

Dat laatste mogen we iets ruimer 

opvatten, vertellen J’ørn Copijn, 

zijn vrouw Lia en Frans de Graaf, 

voorzitter van de stichting. Ook 

belangstellenden met een hart voor 

natuur en milieu zijn welkom. En 

natuurlijk vooral de kinderen. Op 

de locatie Groenekanseweg 142, 

van oudsher in het bezit van de fa-

milie, gaat het vanaf 14.00 uur al-

lemaal gebeuren. Op deze plek is 

de biologische kwekerij ’n Groene 

Kans gevestigd. Allerlei kramen zal 

men er kunnen vinden met infor-

matie over ‘groene’ Groenekanse 

activiteiten en onder meer biologi-

sche producten. Maar ook talrijke 

Groenekanse kunstenaars laten hun 

werken zien. Beelhouwwerk, edel-

stenen en versteend hout zijn er te 

bewonderen naast de producten van 

een pottenbakker. Later die middag 

is er een interessante workshop 

‘Bijen en Bedrijf’. Spectaculair zal 

de demonstratie zijn met diverse 

valken en uilen door een profes-

sionele valkenier. Deze is gekozen 

vanwege zijn zorgvuldige omgang 

met de natuur. Aan het einde van de 

middag wordt het tijd voor een bor-

rel met ‘hapjes van het land’ zoals 

de organisatoren het omschrijven. 

Dit programmapunt gaat moeite-

loos over in de barbecue die wordt 

verzorgd door slagerij ‘De Groene 

Weg’ Dit bedrijf verwerkt uitslui-

tend biologisch vlees. Door een 

systeem van consumptiebonnen 

kan men van al die heerlijkheden 

genieten tegen redelijke prijzen.

Sprekers in De Groenekan

In de vroege avond vanaf 19.00 

uur zijn er vier bijzondere sprekers. 

Gastheer Jan Hilbert vertelt over 

zijn bedrijf ’n Groene Kans waar 

het feest wordt gehouden. J’ørn 

Copijn zal vertellen over De Co-

pijnen en zijn vele ervaringen als 

tuin- en landschapsarchitect. Over 

roofdieren in ons land en ons dorp 

(de das in het bijzonder) gaat bio-

loog Jaap Mulder, roofdierspecia-

list, een verhaal houden. Tenslotte 

houdt boswachter Hans Hoogewerf 

een inleiding over de ecologie in 

de omgeving van Groenekan. Ook 

zal hij het hebben over het beleid 

op dat gebied van zijn werkgever, 

het Utrechts Landschap. Het zijn 

dus allemaal interessante verha-

len die de bezoekers zullen horen. 

De exacte tijden vindt men op de 

programma’s die op verschillende 

plekken in Groenekan op de bo-

men zijn aangebracht. Met tape 

want, zo zegt Frans de Graaf, we 

kunnen als Groenekans Landschap 

natuurlijk geen spijkers in de bo-

men slaan. Het volledige program-

ma kan men ook vinden op www.

groenekanslandschap.nl. Meer dan 

twintig mensen zullen deze dag in 

touw zijn om er een mooi feest van 

te maken. Niet alleen met het doel 

om samen enkele ijne uren te heb-

ben maar ook om de bezoekers nog 

eens te wijzen op het bijzondere 

van de natuur in en om Groenekan 

en dat het een taak voor alle bewo-

ners van het dorp is om die in stand 

te houden.
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Hans de Groot werd 
Onder de Kaproen geboren

door Koos Kolenbrander

Sinds enige tijd besteedt De Vierklank regelmatig aandacht aan de naam van een huis in De Bilt en 

Bilthoven. De informatie over het ontstaan en de betekenis van de huisnamen wordt grotendeels 

ontleend aan bijdragen van Hans de Groot, die vanaf 1997 in De Biltse Grift, het tijdschrift van 

de Historische Kring D’Oude School werden gepubliceerd. Nieuwsgierig naar zijn werkwijze en 

gedrevenheid bij dit historisch onderzoek gingen we een ochtendje naar zijn huis.

Hans is in 1934 geboren in het huis 

Onder de Kaproen aan de Gregori-

uslaan 15 in Bilthoven. Het gesprek 

over zijn geboortehuis is gelijk al 

een voltreffer. In de Biltse Grift 

van december 1998 schrijft hij daar 

zelf over: ‘Vroeg in de jaren dertig 

las de toenmalige bewoner van het 

huis Gregoriuslaan 15 in Bilthoven 

de middeleeuwse boerenroman ‘De 

rampzalige kaproen’, naverteld 

door Stijn Streuvels. Deze ver-

haalt van de lotgevallen van een 

pachterszoon. die een schitterende 

muts, een kaproen, ten geschenke 

krijgt. Al lezend en de illustraties 

van Charles Eijck bekijkend wordt 

het de lezer steeds duidelijker, dat 

de beschreven kaproen wel een 

heel sterke overeenkomst vertoont 

met de vorm van het dak van zijn 

huis. Heel toepasselijk prijkt trots 

de huisnaam Onder de Kaproen op 

de gevel. In 1972 werd het huis be-

trokken door een emeritus-pastoor, 

die Onder de Kaproen verving door 

de nieuwe naam Pastorale. Een 

passende naam voor de woning van 

een rustend zielenherder’.

Begraafplaats

Na de middelbare school en mi-

litaire diensttijd gaat Hans bij de 

boekwinkel De Erven Loosjes in 

Haarlem werken. Na bij verschil-

lende boekhandels, uitgeverijen en 

verzendboekhandels te hebben ge-

werkt, raakt hij o.a. betrokken bij 

het begin van de automatisering. 

Na 10 jaar accountmanagement bij 

PTT Post gaat hij in 1996 met ver-

vroegd pensioen. Kort na zijn pensi-

onering komt hij in contact met o.a..

Ellen Drees en Jan van der Heijden 

van de Historische kring D’Oude 

School, die hij op de gemeentelijke 

begraafplaats aan de 1e Branden-

burgerweg ontmoet. Zij zijn bezig 

met de inventarisatie van historisch 

belangrijke grafmonumenten. Al 

snel raakt hij actief geïnteresseerd 

in het historisch onderzoek. Vooral 

ook door zijn werkervaring levert 

hij een deskundige bijdrage aan di-

verse onderzoeksprojecten.

Machavie

Al doende raakt hij omstreeks 1997 

geboeid in het ontstaan en de bete-

kenis van de namen van huizen die 

hij in De Bilt en Bilthoven tegen-

komt. In korte tijd heeft hij velen 

hiervan weten te achterhalen en 

beschreven in De Biltse Grift. De 

eerste huisnaam die hij beschreef 

was die van het huis van prof. Min-

naert aan de Parklaan 88 ‘Vliegt de 

Blauwvoet, Storm op zee’ (zie Vier-

klank 13 augustus jl.). En de naam 

op de gevel van het huis aan het 

Ruysdaelplein 5 ‘Machavie’ lever-

de na veel onderzoek een opzienba-

rende betekenis op. Machavie was 

de naam van een bevriend Afri-

kaans stamhoofd die de vroegere 

bewoner van het huis in zijn werk-

zame leven in Zuid Afrika door de 

inschakeling van een medicijnman 

beter heeft gemaakt.

Zonder centen

Nauwkeurigheid en plezier ken-

merken de artikelenreeks van de 

Groot waarin hij vaak ook grappi-

ge anekdotes kon optekenen zoals: 

‘Alweer lang geleden, het was het 

jaar 1948, wisselde een comesti-

bleswinkel aan de Prins Hendrik-

laan te Utrecht van eigenaar. Boven 

de winkeldeur hing een wapen-

schild met als tekst Nihil Sine Deo 

(Niets zonder God). Deze spreuk 

sprak de nieuwe eigenaar wel aan, 

dus bleef het wapenschild rustig 

hangen. Toen het echtpaar in 1957 

stopte met de winkel en naar het 

nieuw gebouwde huis aan de Jupi-

terlaan (54) verhuisde, bleek men 

zo gehecht geraakt te zijn aan het 

wapenschild, dat het werd losge-

schroefd en boven de huisdeur van 

de nieuwe woning werd opgehan-

gen. Destijds opende de winkelier 

in de vroegte van een zaterdagoch-

tend zijn winkeldeur. Zeer onvast 

op zijn benen kwam er een student 

langs waggelen. Hij wees op het 

wapenschild en verkondigde met 

onvaste stem: ‘Niet Nihil sine Deo, 

maar Nihil sine centen’. (Biltse 

Grift juni 1999)

Hans de Groot schreef vele artikelen over huisnamen.           [foto HvdB]

De Pastorale op Gregoriuslaan 15 in Bilthoven; het geboortehuis van 

Hans de Groot. [foto Henk van de Bunt]

Cursus Muziektheater
Woensdagmiddag 10 september zal in Buurthuis De Groene Daan te 

Groenekan, weer de cursus Muziektheater voor kinderen vanaf 8-12 

jaar van start gaan. De eerste les is een gratis proefl es, zodat de kinde-
ren een keer mee kunnen doen om te kijken of ze het leuk vinden. Op 

woensdag 16 september begint men met de lessen.

               

In het eerste deel van de cursus wordt er gewerkt aan stemvorming: 

ademhaling, houding, eenvoudige zangoefeningen en samenzang. 

Daarnaast 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. In 

het tweede deel wordt er gewerkt worden aan een voorstelling, die half 

mei 2015 twee keer gespeeld zal worden.

Groepen

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen er 2 groepen gevormd 

worden van 8-15 kinderen in volgorde van leeftijd. De lessen worden 

gegeven op woensdagmiddag gegeven door Carlijn Stolten. Zij studeer-

de klassiek zang aan het Utrechts Conservatorium en sloot deze studie 

in 1998 af met het diploma Docerend Musicus. Informatie en inschrijf-

formulieren: carlijnstolten@gmail.com en/of www.carlijnstolten.nl

Sponsorloop Suriname
door Floris Bijlsma

Op zaterdag 20 september vindt vanaf het trapveldje aan de Weegschaal in Bilthoven een 

sponsorloop plaats. Aansluitend is er een multicultureel festival met interessante muziek.

De opbrengst komt ten goede aan de bouw van een school in Suriname.

De sponsorloop wordt voor de tweede keer gehouden 

en het multicultureel festival al voor de achtste keer. 

Dit keer staan de activiteiten in het teken van Tante 

Sossie uit Klaaskreek in Suriname, die vorige maand 

is overleden. In Klaaskreek wordt de school gebouwd 

en het dorp was tante Sossie een bekende voor ieder-

een. Organisator van de sponsorloop en het festival is 

Brian Saaki (voluit Ras Brian Aihen Saaki Aibraham) 

die zelf afkomstig is uit de streek Brokopondo waar 

Klaaskreek ligt. Vanuit zijn levensmiddelenwinkel 

Tjai-Konde in Winkelcentrum Planetenbaan en vanuit 

het opvanghuis Vlinderhof voor jong en oud aan de 

Orionlaan in Bilthoven coördineert hij de activitei-

ten van de liefdadigheidsorganisatie Tjai-Konde. Die 

stichting is genoemd naar het geboortedorp van zijn 

vader.

The Marrons 

De sponsorloop is een ronde van 5 kilometer met start 

en fi nish op het trapveldje. Kinderen tot en met 14 jaar 
lopen tussen 13 en 14 uur ’s middags voor €5,- per 

persoon. Jeugd en volwassenen vanaf 15 jaar lopen 

tussen 14 en 15 uur voor elk €10,-. Daarna begint het 

multiculturele festival met muziek van onder andere 

de reggaeband The Marrons uit Suriname waar Saaki 

al jarenlang aan is verbonden. Zij spelen op het festival 

muziek van hun laatste twee cd’s die daar ook te koop 

zijn. Marrons zijn Afrikaanse slaven die op plantages 

in het Caraïbisch gebied en Midden- en Zuid-Amerika 

moesten werken en vandaar gevlucht zijn. Deze ge-

vluchte slaven ontwikkelden een cultuur waarbij zij 

hun eigen Afrikaanse cultuur vermengden met invloe-

den van het gebied waar zij terecht waren gekomen. 

Dat gebeurde ook in Suriname. De Surinaamse reg-

gaeband The Marrons heeft een interessante stijl met 

verschillende muzikale invloeden. Organisator Saaki 

stelt het podium ook open voor andere bands die wil-

len optreden. Zij kunnen zich telefonisch of via de e-

mail bij hem aanmelden. Behalve muziek zijn er ook 

marktkramen en exotisch eten zoals roti en Surinaams 

schaafi js. Verder is er een workshop djembe spelen.

Aanmelden

Van de school zijn inmiddels vijf lokalen klaar maar het 

dak moet nog wel op het gebouw. Aan het eind van dit 

jaar wil Saaki daar weer meer vaart achter zetten door 

zelf naar Suriname te gaan om de bouw te coördineren. 

Dat gaat een stuk effi ciënter en effectiever als hij daar 
zelf is, aldus Saaki. Aanmelden voor de sponsorloop 

of het muziekfestival kan via jaromir02@kpnmail.nl 

of telefoon 06-84743352. Verdere informatie, ook over 

donaties aan de stichting, is te vinden op de website: 

www.uprisingtjaikonde.com. 

De sponsorloop met aansluitend het multiculturele 

festival is vorig jaar goed bevallen.
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Proeven bij 
Kwaliteitsslagerij Zweistra

door Marijke Drieenhuizen

Aanstaande zaterdag hebben Andries Zweistra en Sander den Hartog

van 10.00 tot 14.00 uur een proeverij georganiseerd met de Livar (Limburgs varken) 

varkensvleesproducten die zij verkopen. De professionele chef-kok Floris Roijen

laat ook zien welke originele toepassingen er nog meer mogelijk zijn. 

Sinds enige tijd is kwaliteits-

slagerij Zweistra overgestapt 

op het varkensvlees van het 

Livar kloostervarken. Geko-

zen is voor dit vlees onder an-

dere vanwege de vele vragen 

rondom de herkomst van vlees.  

Bij Livar kloostervarkensvlees 

is het duidelijk: het vlees komt 

uit Limburg en de varkensboeren 

runnen hun bedrijf op een natuur-

lijke, diervriendelijke en duur-

zame manier. Ze hebben daarom 

ook nooit meer dan 1000 varkens. 

Het Livar varken is een kruising 

tussen drie verschillende rassen 

waaronder die van het land of 

kloostervarken. Het wordt gevoed 

met Limburgse granen. Voor de 

boeren is de smaak van het vlees 

de beloning voor de goede zorg.

Proeverij

Livarvlees staat bekend om zijn 

onderscheidende smaak en goede 

vleeskwaliteit. Sander den Hartog: 

‘Je proeft de bijzondere smaak 

van dit vlees ook omdat afge-

stapt is van steeds magerder vlees 

aanbieden. Vet is namelijk een 

smaakdrager en dit vlees is door-

regen met vet. Dat proef je’. Kwa-

liteitsslagerij Zweistra verkoopt 

Livar ribeye en entrecote, diverse 

soorten rauwe hammen en paté.  

 

Daarmee gaat chef kok Floris 

Roijen aan de slag. Sander den 

Hartog: ‘Hij demonstreert de vele 

toepassingsmogelijkheden van 

het vlees en de vleeswaren en u 

mag proeven’.

Kennismaken met 
Schrijven over je leven

Woensdag 10 september kan men van 10.00 – 11.30 uur in Bibliotheek Idea 

Bilthoven tijdens een gratis Informatieochtend kennis maken met een nieuwe 

cursus schrijven over het leven: ‘De elementen van mijn leven – levensport-

ret in fragmenten’. Een cursus voor zowel ‘beginners’ als voor diegenen die 

al eerder deelnamen aan een schrijfcursus. Schrijfervaring is niet nodig. De 

begeleidster, Arianne Collee, houdt deze ochtend een korte inleiding, gevolgd 

door een paar schrijfoefeningen.

De cursus start woensdagochtend 24 september in Bibliotheek Idea Bilthoven, 

Planetenplein 2. Tijd: 9.30 tot 12.30 uur. Overige data:

1, 8, 15 en 29 oktober, 5 en 12 november. 

Aanmelden voor de informatieochtend en/of de cursus:

activiteiten@ideacultuur.nl of in de bibliotheek.

Meer informatie is te vinden op de website van de bibliotheek.

Werk in Uitvoering
• Bilthoven: Soestdijkseweg Zuid, tussen de Nachtegaal en de Boslaan. Hier 
worden werkzaamheden aan het ietspad uitgevoerd en vervolgens zal het 
waterleidingbedrijf verder gaan met het vervangen van het leidingwerk. Deze 

werkzaamheden beginnen op 26 augustus en eindigen op 12 september.

• De Bilt: Wegwerkzaamheden aan toe- en afritten van de snelwegen die gren-

zen aan de gemeente De Bilt. In week 35 en 36 in de nachtelijke uren tussen 

21.00 en 5.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op www.vananaarbe-

ter.nl

• De Bilt: Renovatiewerkzaamheden (riool en wegen) aan Burgemeester van 
Heemstrakwartier van 1 september 2014 t/m april 2015.

• Hollandsche Rading: Spoorlaan tussen de kruising Vuurse Dreef en de Oos-

terspoorlaan, vanaf 26 augustus t/m 5 september vinden hier rioolwerkzaam-

heden plaats.

[bron www.debilt.nl]

27.08.2014
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Bilthovense jeugd naar Kaapstad
De jongeren van de Protestantse kerk Bilthoven steken hun handen uit de mouwen tijdens 

de voorbereidingen van een bouwreis naar Kaapstad. Eind februari 2015 zullen 20 jongeren 

vanuit de Protestantse kerkgemeente Bilthoven naar Zuid-Afrika reizen om mee te helpen aan 

de bouw van een kinderopvang in een township in Kaapstad. 

Deelneemster Aukelien: ‘Door met 

eigen handen mee te werken aan 

de bouw van het kinderdagverblijf 

laten we zien dat wij de slechte 

leefomstandigheden in de township 

erkennen en mee willen werken om 

de situatie te verbeteren. Ook krij-

gen wij als jongeren de kans om 

op een heel praktische manier een 

steentje bij te dragen aan een betere 

wereld’. 

Kinderdagverblijf

Kinderopvang en scholing blijken 

voor kinderen in de townships in 

Kaapstad niet vanzelfsprekend te 

zijn. In samenwerking met Stich-

ting Mzamomhle worden een goed 

gebouw, scholing voor medewer-

kers en lokale initiatieven on-

dersteund en duurzaam gemaakt. 

Naast onderdak krijgen de kinderen 

in het kinderdagverblijf eten, edu-

catie, medische zorg en een betere 

aansluiting met het vervolgonder-

wijs. Met goede dagelijkse opvang 

wordt een basis gelegd voor betere 

kansen voor de kinderen in de slop-

penwijk. 

Geld

Voor de bouw en bekostiging van 

de bouwmaterialen van het kin-

derdagverblijf is geld nodig. Kerk 

Kids Kaapstad probeert met fund-

raising 50.000 euro bijeen te bren-

gen. Er is vrijdag 12 september 

a.s. een sponsorloop bij de Julia-

naschool in Bilthoven (aankomst 

plm. 13.00 uur). Enthousiaste kun-

stenaars uit Bilthoven en omgeving 

hebben schilderijen ter beschikking 

gesteld voor een veiling op vrijdag 

10 oktober a.s. in het Koetshuis van 

Eyckenstein in Maartensdijk aan de 

Eikensteeg. Geïnteresseerden zijn 

welkom om 20.00 uur. Daarnaast 

is er een herfstbazaar gepland in de 

Julianakerk aan de Julianalaan in 

Bilthoven 22 november, waar ieder-

een kan binnen lopen tussen 10.00 

en 16.00 uur. Ten slotte wordt op 13 

december een beneietkerstconcert 
georganiseerd in de Noorderkerk 

in Bilthoven, met de bijdragen van 

verscheidene jonge musici. 

 (Aukelien Scheffelaar)

€ 20.000 voor Kinderhospice 
ZonnaCare

De Gijs van Lennep Legend autorally, georganiseerd door de Kiwanis Club Bilthoven, heeft afgelopen zondag, 

€ 20.000,- opgeleverd. Dat de Gijs van Lennep Legend een steeds groter begrip wordt in de klassieke autowereld 

bleek uit de komst van oud- premier Jan Peter Balkenende, die voor het tweede jaar in successie deelnam. Voor 

het eerst reed nu ook voormalig minister van Financiën Jan Kees de Jager mee. Beiden zijn enorme liefhebbers 

van het rijden van klassieke autorally’s. Dat ook Jan Lammers acte de présence gaf was een grote verrassing. 

Week van het Vakantie-Bijbel-Feest
Op het VBF in De Bilt gedurende twee dagen en in Westbroek zelfs drie dagen hebben 

samen een paar honderd kinderen de laatste week van de basisschoolvakantie afgesloten. 

In Westbroek waren bij de molen tenten opgesteld waarbij de bodem rijkelijk van stro 

was voorzien. [foto Henk van de Bunt]In De Bilt waren de bijeenkomsten binnen in wijkgebouw De Voorhof. [foto Henk van de Bunt]

Algemene Muzikale 
Vorming bij de KBH

De Koninklijke Biltse Harmonie start in september en oktober weer met 

de cursussen AMV Kids en SuperKids. De cursus SuperKids is voor 

leerlingen van groep 2 en 3 van de basisschool. Het doel van SuperKids 

is om kinderen op jonge leeftijd spelenderwijs kennis te laten maken 

met muziek, zang en dans. De eerste les van de cursus SuperKids is een 

gratis proeles. Deze wordt gehouden op zaterdag 4 oktober van 9.00 
tot 10.00 uur.

Algemene Muzikale Vorming (AMV) is een muzikale basiscursus en 

biedt een gedegen voorbereiding voor het volgen van muzieklessen op 

een instrument. De wekelijkse lessen zijn bedoeld voor leerlingen uit 

groep 4 van de basisschool. Aan het eind van de 1 jarige cursus krijgen 

de leerlingen een AMV-diploma. Net als bij de SuperKids is de eerste 

les een gratis proeles. Deze wordt gehouden op woensdag 10 septem-

ber van 16.00 tot 16.45 uur.

De SuperKids en AMV Kids lessen worden gegeven in gebouw ‘De 

Harmonie’ aan de Jasmijnstraat 6B in De Bilt op woensdag (AMV) 

en zaterdag (SuperKids). Voor details zie www.biltseharmonie.nl. Voor 

info en aanmeldingen: Petra van de Wijngaard (opleidingen@biltsehar-

monie.nl).

Kind en Kofie Café 
van start

Op vrijdag 12 september wordt het eerst Kind en Kofie Café 
georganiseerd in Wijkrestaurant Bij de Tijd. Deze ochtend zijn 

ouders/verzorgers en kinderen uit gemeente De Bilt van harte 

welkom om een kop kofie of thee te komen drinken.

Nanja van der Horst van Kindercentrum Weltevreden vertelt: ‘Opvoe-

den is leuk maar bij tijd en wijle ook een hele uitdaging. Het kan dan 

ook prettig zijn om andere ouders te ontmoeten en samen ervaringen 

uit te wisselen over vragen die spelen in de dagelijkse opvoedpraktijk. 

Hoe gaan andere ouders/verzorgers bijvoorbeeld om met een kind dat 

geen groenten wil eten, of welk bedritueel is bij anderen een succes.’ 

Het Kind en Kofie Café is voor alle ouders/verzorgers van kinderen in 
de leeftijd van 0 t/m 12 jaar en vindt plaats op elke 2e vrijdag van de 

maand van 8.30 tot 10.00 uur. Er zal speelgoed aanwezig zijn. Wijkres-

taurant Bij de Tijd is aan de Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14 in De Bilt. 

Kinder Natuur 
Activiteiten

Hoe mieren met behulp van geuren de weg vinden wordt op woensdag 

10 september van 14.00 tot 16.00 uur onderzocht. Na een informatie-

rondje vindt er ongeveer drie kwartier onderzoek plaats in het bos. Bij 

terugkomst krijgen de kinderen wat te drinken met iets lekkers en wordt 

er geknutseld. Deelname voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. Aanmelden 

kan alleen per e-mail tot zondag 7 september via KinderNatuurActivi-

teiten@gmail.com. Maximaal 10 kinderen per middag. Bij minder dan 

4 aanmeldingen gaat de middag niet door. Infocentrum Beerschoten, 

De Holle Bilt 6, De Bilt.



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

Eerste indruk

Service

Prijs/kwaliteit

Al 3 jaar op rij de beste!

Wijdtes E t/m K, maat 36 t/m 43

         
  Vééééél kiezen en weinig betalen.     

    JA, dát willen we allemaal wel!!!  

  ‘t Vaarderhoogt maakt het mogelijk 

met een grootse september actie. Wat 

u ook kiest: heide, bolchrysanten, ane-

monen, violen, kruiden, fruit, rozen, 

klimplanten, siergrassen en nog héél 

veel meer, u betaalt fors minder dan 

de werkelijke waarde*.

Doen, want de prijs is uniek laag 

en de omstandigheden om te 

planten zijn nu ideaal!

25% Dorresteinweg 72b Soest,  
035 - 6012883, 

www.vaarderhoogt.nl

*Uitgezonderd reeds afgeprijsde tuinplanten

OP ÁLLE TUINPLANTEN

KASSAKORTING

Weekspecial

Gezellig terras 
Mooie wijnen & lekkere biertjes
Mediterrane hapjes
Plat du jour 
Houtskool BBQ

Van de houtskoolgrill:
Tonijnsteak sojasaus met verse frieten en salade € 19,50

Dorpsstraat 81-83 | 3732 HH De Bilt | 030 221 31 81 | www.restaurant-amis.nl

Training Mindful Werken 
in de Bilt

Bezuinigingen, dreigend ontslag, hogere werkdruk: menigeen 

krijgt er mee te maken. Vroeg of laat leidt dat tot stress. 

Uw werk geeft geen energie meer, maar maakt u moe en 

gespannen. U gaat slechter slapen, hebt misschien last van 

terugkerende hoofdpijn. Een training Mindful Werken blijkt 

in die situatie de veerkracht te kunnen herstellen.

Op 1 oktober start deze training weer bij 

opleidingscentrum Corael in De Bilt.

Trainer/coach Steven Cornelissen: ‘In deze training leer je op een andere 

manier omgaan met werkgerelateerde stress. Via een aantal oefeningen 

krijg je inzicht in karaktereigenschappen en ingesleten gewoontes die je 

gevoelig maken voor spanningsklachten. Na de training blijken deelnemers 

hun valkuilen beter te herkennen. En hebben ze handvatten om slagvaar-

diger en meer oplossingsgericht te reageren. Het maakt mensen opvallend 

vitaler en veerkrachtiger. We gebruiken oefeningen uit de mindfulness: dat 

heeft raakvlakken met yoga en meditatie, maar is zeker niet zweverig. De 

training is heel praktisch en bewezen effectief.’ De training Mindful Werken 

wordt gegeven bij Corael Opleidingen, 

instituut voor persoonlijke en profes-

sionele ontwikkeling in De Bilt. Meer 

weten over deze of andere trainingen? 

www.corael.nl. Informatieavond op 18 

september van 19.00 uur – 20.30 uur.

‘Ik heb 

aantoonbaar minder 

last van stress; daar is 

niks zweverigs aan’

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

  

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

service voor ondernemers

Originele HP inktpatronen

HP 20 (C6614) van € 29,50 voor € 12,50
HP 23 (C1823) van € 31,50 voor € 19,50
HP 58 (C6658) van € 23,50 voor € 16,00
HP 339 (C8767) van € 26,50 voor € 17,50
HP 344 (C9363) van € 29,50 voor € 19,50
HP 348 (C9369) van € 29,50 voor € 19,50

Geopend ma t/m vrij 8.30 - 17.00 uur

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES



Nootjes
Te koop aangeboden

50% KORTING op dames-

tassen bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Mooi vloerkleed, in goede 

staat met motief, afm. 1.70 

x 2.40 m. € 25,-. Tel. 030 

2205540

Pocketvering latex matras van 

Morpheus. i.z.g.s. 90x200 

cm. € 45,-.  Tel. 030- 2286775

2- of 3-persoons tent Trail 

Tourmalet, in prima staat. 

Slechts weinig gebruikt. 

€12,50. Tel. 030-2288994

50% KORTING op dames-

tassen bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Postcodeloterij barbecue. 

Nieuw. Oranje deksel, groene 

wielen, witte bak en inclu-

sief briketstarter. € 30,-.  Tel. 

06-16276013

Nette, grijze winterjas, uit 

dec. 2013, maat L - XL, ver-

wijderbare capuchon, rits-

sluiting en drukkers. Geen 

gaten of vlekken  € 30,-. Tel. 

06-16276013

Plusminus 50 stuks romanne-

tjes Baccara, Candlelight en 

dergelijke. In één koop € 10,-. 

Tel. 06-16276013

Altrex aluminium  trap met 6 

treden; prijs € 15,-. Tel. 030-

2258916

Staande R.V.S. kapstok, prak-

tisch en modern; € 15,-. Tel. 

030-2258916

50% KORTING op dames-

tassen bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Tol uit jaren 50-55. € 2,50. 

½ koffieloodje uit jaren 50. € 

2,50. Oud model notenkraker. 

€ 3,-. 2 huurkaarten uit jaren 

50. € 5,-. Tel. 06-44420668

Voorfietsdrager. €15,-. Tel. 

0346-820494

Personeel gevraagd

Fijne OPPASouder/oppas-

student gevraagd voor gezin 

in Groenekan. Het betreft de 

maandagmiddag van 3 tot 6. Tel. 

0346-282202. Graag tot horens

Een ervaren en zelfstan-

dige HULP gevraagd met 

referenties, 1 ochtend in de 

week van 9.00 tot 13.00uur  

te Groenekan. Tel. 0346-

213414, bellen na 19.00uur 

Welke VISSER vindt het leuk 

om af en toe met onze zoon 

van 10 jaar te gaan vissen. 

Vergoeding in overleg. Tel. 

06-22283771

Personeel aangeboden

Docent /onderwijskundig 

COACH geeft bijles in alle 

onderbouwvakken en exa-

menvoorbereiding voor 

Nederlands, Duits en Engels. 

Ondersteuning bij problemen 

met of op school en onaf-

hankelijk advies en bemidde-

ling bij geschillen. Jarenlange 

ervaring en kennis en per-

soonlijke aanpak helpen bij 

een positieve schoolerva-

ring. Stuur berichtje naar 

0634334046 of email naar 

tlukt@live.nl

Heeft u een PGB voor HULP 

in de huishouding en nog 

geen hulp? Vrouw van 61 met 

veel ervaring wil u helpen. 

Tel. 030-8785992 na 18.00u

Wie heeft er 24 uur per dag 

zorg voor iemand? En wil wel 

eens een dag of avond vrij? 

Ik bied mij aan, ben gepensi-

oneerd en heb jaren ervaring 

en de nodige diploma's in de 

ZORG. Ben in het bezit van 

een auto. Tel. 06-41573907

UIT EN THUIS. U staat er 

alleen voor; u bent wat ouder. 

Ervaren en hoog opgeleide 

gastheer begeleidt u graag op 

een uitje, van trip tot diner. 

Of gewoon thuis wat klussen 

of kletsen. Referenties aanwe-

zig. Prima uurtarief en ken-

nismaking vooraf. Stuur u een 

sms of bel naar 06-34334046. 

Een email naar leefdoor@

live.nl kan ook

Diversen

1e keus ZONWERINGDOEK 

€ 26,- per m2. www.

tibelly.nl. De markiezen-

maker (Groenekan). Tel. 

06-26604779. Reparaties 

rolluiken en zonweringen. 

Aanbieding knikarm zonwering

Dinsdag nog steeds 

SENIORENDAG bij kap-

per Hans, Maertensplein 26, 

Maartensdijk. Knippen € 

10,00

Klok kapot? Vraag vrijblij-

vend prijs op! Juwelier Poot 

UURWERKMAKER. Tel. 

0346- 212120 ( v.d. Top )

Kom voor de juiste look 

naar BETTY’S CORNER! 

Elke woensdag en vrij-

dag bij “Kapper Hans” in 

Maartensdijk. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

Gezocht tijdelijke, eenvou-

dige WOONRUIMTE voor 

jonge vrouw met 3 brave hon-

den. In buitengebied/ rustige 

omgeving van Bilthoven e.o. 

Tel. 06-24501130
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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 (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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 De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Wij zijn op zoek naar een Pilatesinstructrice in 

Maartensdijk. Geeft u Pilatesles en zou u graag wat extra 

lesjes willen geven? Wij zijn op zoek naar een invalster die af 

en toe een pilatesles zou willen geven op de woensdagavond. 

Interesse? Stuur dan een e-mail naar info@drbm.nl of bel naar 

06-30443485

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06- 50897262

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

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

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. Zomertijd Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

Te huur / te koop bedrijfsruimte aan de Industrieweg 

Maartensdijk 200m2 en 400m2. Tel. 06-54623282

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. www.

MPGcoaching.nl 

Tuinservice van Vliet, tel. 06-54751296. Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Voor al uw tuinplanten-bomen etc. en al 

uw voorkomende tuinwerkzaamheden van klein snoeiwerk 

t/m complete tuinveranderingen zoals weg halen van kleine- 

en grote bomen

Groots pleinfeest in 
Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen week vond voor de elfde 

keer, ondanks het soms wat mindere 

weer, deze happening weer plaats. 

Aanwonenden van de Valklaan, Pa-

trijslaan, Bernardlaan en Fazantlaan 

in Maartensdijk werden uitgedaagd 

om in te schrijven voor de compe-

tities darten, sjoelen, jeu de boules 

of beachvolleybal: resultaat 147 in-

schrijvingen. Wethouder Madeleine 

Bakker kwam samen met wijkcon-

tactambtenaar Lianne Oosterlee een 

kijkje nemen. Beiden waren enthou-

siast over dit al langlopende initiatief.

Elf jaar geleden is deze sportieve 

ontmoeting opgezet door Jan den 

Ouden. Inmiddels is het uitgegroeid 

tot een mooi buurtinitiatief waar de 

pleinbewoners elk jaar weer naar 

uit kijken. Samen organiseren zij de 

sportweek voor jong en oud en ie-

dereen werkt mee. Getracht wordt 

met (liefst) gesloten beurs iets moois 

neer te zetten. Voor het beachvolley-

ballen werd maar liefst zesenzestig 

kuub	 zand	 gestort	 door	 de	 irma	W.	
van Ettekhoven. Zaterdag's werd het 

weer weggehaald met een grote taart 

als beloning.

Gezelligheid

Donkere wolken gevolgd door een 

stortbui weerhielden de pleinbewo-

ners er niet van om ook op woens-

dagavond op het plein aanwezig te 

zijn. Onder de tenten werd gezel-

lig	 gepraat	 en	 kofiegedronken.	 Na	
de bui werden de competities direct 

voortgezet. Madeleine Bakker- Smit: 

`Dit is een prachtig voorbeeld hoe 

buurtgenoten zich kunnen verbin-

den´. Met zichtbaar plezier mengde 

zij zich onder de bewoners. Lianne 

Oosterlee meldde dat buiten het 

BachBos concert dit soort evenemen-

ten verder nergens anders binnen de 

gemeente plaatsvinden. Aan het eind 

van	de	week	zijn	de	inales	gespeeld	
en de winnaars gehuldigd. Zaterdag 

volgde nog een koud buffet, geregeld 

door twee buurtbewoners, waar 83 

pleinbewoners bij aanschoven. 

De enthousiaste buurtbewoners kijken al weer uit naar pleinfeest nummer 12.

Cursussen/ trainingen

Herfstcursus Muziek op Schoot - Den Dolder en Bilthoven. 

Muzikale ontdekkingsreis voor kinderen van 8 mnd - 4 jaar 

met een (groot)ouder of begeleider. Samen plezier met 

muziek. Zingen, dansen en spelen. 8 lessen. € 60,- of € 75,-, 

afh. van de lesduur. Bevoegd docent: Caroline Schaap. Den 

Dolder: maandag 22-9, kdv Bosrijk, Hertenln West 38A. 

Bilthoven: vrijdag 26-9, Muziek op Maat, Meerkoetln 5. 

info@muzieklesbilthoven.nl / www.muzieklesbilthoven.nl

Cursussen in Atelier "de Beeldenhoek". Verwen uzelf met 

een cursus speksteen bewerken of boetseren! Werk in een 

kleine groep, met uw handen vanuit uw hart en met voldoende 

aandacht voor iedereen! Ook workshops of kinderfeestjes zijn 

mogelijk. Koffie en thee mét staan klaar en u bent weer van 

harte welkom! Info: Marianne Loggers 06-11168249

Musical en Muziektheater in Groenekan. Cursus muziek-

theater op woensdagmiddag voor kinderen vanaf 8 jaar in 

Groenekan. Spelopdrachten, zingen, houding, expressie en 

het instuderen en opvoeren van een musical. Info: carlijnstol-

ten@gmail.com. www.carlijnstolten.nl

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt cursussen



Met een pony op pelgrimstocht
door Rascha Ravestein

Karin Visser laat regelmatig haar man en zoon thuis en trekt er met haar pony Gijs op uit.  

Met de neus van de shetlander in haar knieholte, loopt ze op de wind. 

‘Even uit de gekte stappen van alledag.’

Karin (48) komt uit de paardenwe-

reld. Vijfentwintig jaar lang is ze 

instructrice en rijdt wedstrijden met 

paarden. Uiteindelijk gooit een her-

nia roet in het eten. Karin: ‘Dat krijg 

je als je 16 ton stro moet lossen in je 

uppie.’ Tot haar grote verdriet moet 

ze stoppen met haar werk. Paard-

rijden gaat niet meer. Ze stapt over 

op de verkoopbranche en belandt 

op kantoor. Maar na 12 jaar begint 

er iets te kriebelen. Karin: ‘Ik werd 

wakker en ik dacht: ik mis vier 

voetjes en een neussie en het ruikt 

naar paard.’ Ze wandelt veel en het 

is haar droom om pelgrimstochten 

te maken. Maar ze kan geen bepak-

king op haar rug dragen. Eureka, 

denkt Karin. Ik koop een pony! 

‘Dat is ook een paard, alleen is die 

te heet gewassen.’

Engelenvleugels

Op Marktplaats ziet ze een adver-

tentie met een foto van Gijs. Het 

is een mini-shetlander van 74 cm 

hoog. Hij heeft een witte vlek op 

zijn rug, net engelenvleugels. ‘Dat 

is ‘m!’ voelt Karin meteen. Hij 

staat achter een huis op een stenen 

plaatsje en is 30 kilo te zwaar. ‘Zijn 

buik en billen waren één grote, 

vette klomp.’ Maar Gijs is gezond, 

kijkt helder uit zijn ogen en is braaf. 

Ze neemt hem mee naar pensionstal 

De Tolboom, vlak achter restaurant 

De Mauritshoeve. In het weiland 

begint Gijs van plezier te hinniken. 

‘Hij had nog nooit in een wei ge-

staan’, zegt Karin.

Wenspony

Nu trekt Karin er met Gijs regel-

matig op uit. Ze huurt een trailer 

en bepakt Gijs met haar tent, een 

slaapzak, een bord en bestek en 

andere spulletjes. Haar emaille be-

ker bungelt op zijn rug. Een plan 

heeft ze niet. ‘Ik loop op de wind.’ 

Ze trok al door Drenthe, in de bos-

sen van Arnhem en door Brabant. 

Onderweg trekt ze veel bekijks, 

vooral van kinderen die Gijs willen 

aaien. Ze is soms net de rattenvan-

ger van Hamelen. ‘Gijs is ook een 

wenspony’ ,aldus Karin. ‘Ik draag 

een tas bij me met gekleurde draad-

jes. De kinderen mogen een draadje 

uitzoeken en een wens doen. Dan 

knoop ik die draadjes in de manen 

van Gijs en die wapperen dan in 

de wind. Dat vinden de kinderen 

geweldig.’ Soms nodigen mensen 

haar spontaan uit om bij hen in de 

tuin te kamperen. Gijs staat dan lek-

ker in het gazon te grazen.

Mountainbikers

Al lopende leert ze Gijs steeds 

beter kennen. Karin: ‘Hij is on-

verstoorbaar in het verkeer. En hij 

heeft zijn eigenaardigheden. Zo is 

hij dol op mountainbikers. Er sto-

ven een keer vijftien mannen op 

mountainbikes voorbij. Gijs begint 

er ineens als een dolle achteraan te 

rennen, met mij er verschrikt ach-

teraan. Draait die laatste biker zich 

om en roept: verrek, een knol op 

hol en dat mens ook.’ Soms weet 

Gijs intuïtief wat nodig is. ‘We 

kwamen een oma in rolstoel met 

haar kleinkinderen tegemoet. De 

kinderen vlogen meteen op Gijs af. 

Maar Gijs stapt rustig naar oma en 

legt zijn snuit in haar handen. Dat 

was zó ontroerend.’

Op pelgrimstocht

Nu loopt ze vooral lange week-

enden in Nederland, tussen de 10 

en 20 kilometer op een dag. Maar 

voor volgend jaar heeft ze grootse 

plannen. Ze wil drie weken met 

Gijs op pelgrimstocht door Frank-

rijk of de Eiffel. ‘Het is ijn om 
een pony als medereiziger te heb-

ben. Je verbindt je in stilte met een 

levend wezen. Tegelijk is hij ook 

een spiegel voor mij. Als ik onge-

duldig ben, wordt Gijs ook nukkig. 

Ik kan het iedereen aanbevelen’, 

zegt Karin enthousiast. ‘Maar denk 

wel goed na voor je een pony aan-

schaft. Het blijft een paard, ook al 

is-ie te heet gewassen.’

 De Vierklank 28 3 september 2014

Karin Visser over haar mini-Shetlander Gijs: ‘Hij is onverstoorbaar en verzot op mountainbikers.’

Werkzaamheden Polder 
Achteraf van start

Begin september start Natuurmonumenten met werkzaamheden in Pol-

der Achteraf tussen Tienhoven en Loosdrecht en geeft zo een impuls 

aan het gebied. Vanaf het ietspad dat over de Kanaaldijk in Tienhoven 
loopt zijn de machines te zien en te horen. Naar verwachting zijn de 

werkzaamheden uiterlijk eind september afgerond. 

De werkzaamheden bestaan uit het ophogen van een kade die rond het 

bestaande natuurgebied loopt. Deze kade is ingeklonken en is op som-

mige plekken verzakt. De kade wordt nu opgehoogd met grond uit het 

gebied zelf waardoor er natuurlijke oevertjes ontstaan. Steile slootkan-

ten worden hierdoor minder steil en er ontstaan ondiepe zones in het 

water. 

‘Op de oevers groeien straks in het voorjaar veel verschillende bloe-

men en het is goed voor bijzondere diersoorten als de heikikker, groene 

glazenmaker en de noordse woelmuis. Daar verwacht ik er in de toe-

komst nog meer van’, aldus boswachter Jurjen Annen. Nu al komen er 

purperreigers en roofvogels zoals de bruine kiekendief voor. Door de 

ingreep behouden zij hun gebied omdat het waterbeheer weer goed op 

orde komt. 

Rupsbanden

Polder Achteraf is een nat gebied. Dat vereist speciale kennis en aan-

dacht van de aannemer die de klus gaat uitvoeren. Zo worden er ma-

chines ingezet met rupsbanden zodat ze niet vast komen te zitten in 

de natte grond. Ook wordt op deze manier schade aan de bestaande 

ondergrond en planten zoveel mogelijk vermeden. Mensen die op de 

iets of wandelend de Kanaaldijk in Tienhoven bezoeken ondervinden 
weinig overlast van het werk in het veld. De machines zijn te zien en 

soms misschien te horen, maar fysieke hinder is er niet. Het ietspad 
blijft toegankelijk. De impuls die nu aan polder achteraf gegeven wordt 

is noodzakelijk voor het behoud van dit gebied. De werkzaamheden 

worden juist in deze periode uitgevoerd zodat overwinterende kikker 

en ringslangen en broedende vogels er geen last van hebben. 

Wandeling
Utrechts Landschap organiseert op zondag 7 september een wandelex-

cursie over Landgoed Houdringe. Houdringe bestaat voornamelijk uit 

bos en open grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een door-

snede van meer dan een meter. Deze bomen zijn ruim 225 haar oud. 

Huize Houdringe is in 1779 gebouwd. Rondom het huis is de tuin deels 

in de Engelse landschapstijl en deels in de Franse barokstijl aangelegd.           

 

Start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6, De 

Bilt; voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. De wande-

ling duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is 

niet nodig en deelname is gratis.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

LET OP! Nieuw maandmenu!

Woe.
03-09

Gebakken kalfssteak 

met truffeljus

of

Zalmfilet gevuld met 

kruidenkaas in bladerdeeg

€ 10,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
04-09
Vrij.

05-09
Woe.
10-09

Gebakken Tilapiafilet met saus 

van Holl. garnaaltjes

 of

 Malse kip "piri piri",

frietjes en komkommersalade

€10,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
11-09
Vrij.

12-09

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

'SEPTEMBER ACTIE'

De hele maand september 
aanschuiven voor maar 

€ 10,00 incl. kopje kofie

VOOR EEN 'JOET'
EET U GOED

Veel belangstelling voor Stoomgroep
Zaterdag 30 augustus lieten onder druilige weersomstandigheden de leden van Stoomgroep 

Rading Spoor aan het in grote getale opgekomen publiek zien wat hun grote hobby is: 

het maken en rijdend houden van door stoom aangedreven stationaire installaties, 

treinen, boten en stoomtrekkers op schaal. 

Groot en klein, jong en oud 

bewonderden de voertuigen en 

maakten een ritje op een treintje op 

een door de Stoomgroep aangelegd 

spoor. [foto’s Henk van de Bunt] 


