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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakdekking

0346 28 26 63 - kerkdijk 24a  westbroek

Reliëfs van Jop Goldenbeld 
onthuld in het Lichtruim

door Henk van de Bunt

De Stichting Kunst en Cultuur De Bilt heeft twee reliëfs aangeboden gekregen, gemaakt door de 
kunstenaar Jop Goldenbeld (1923-1997). Zaterdag 5 september werden ze in 

aanwezigheid van velen onthuld.

Kunstenhuisdirecteur Rob 
Schouw vertelde ter inleiding iets 
over de kunstenaar: ‘Job Gol-
denbeld, was een Bilthovense 
beeldhouwer en schilder. Hij was 
tevens één van de initiatiefne-

mers voor de oprichting van het 
Centrum voor Kunsteducatie De 
Werkschuit in De Bilt. Golden-
beld was een veelzijdig kunste-
naar, die zich toelegde op teke-
ningen, brons en beelden in steen 
en albast. Een van zijn werken de 
Boodschappenvrouw (1965) staat 
op het Planetenplein voor het 
Lichtruim’.

SKC
Inge Fuijkschot (voorzitter Stich-
ting Kunst en Cultuur De Bilt): 

‘De SKC heeft een catalogus aan 
zijn werk gewijd en Goldenbeld 
heeft in 1997 de Cultuurprijs van 
de Gemeente De Bilt gekregen. 
Jop Goldenbeld was ook de op-
richter van de Stichting Algemene 
Creatieve Vorming De Bilt-Bilt-
hove. Later werd dit De Werk-
schuit en nu Het Kunstenhuis. Het 
bestuur van de SKC vond het toe-
passelijk de reliëfs door te geven 
aan het Kunstenhuis en samen met 
directeur Rob Schouw is er een 
prachtige plek voor gevonden.

Buurtbemiddeling scoort goed
door Henk van de Bunt

Buurtbemiddeling De Bilt presteert goed in vergelijking tot het landelijke gemiddelde; zo blijkt 
uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteit. In De Bilt gaat het over ruim 

50 gemelde zaken; landelijk werd in 2014 gemiddeld 68% van de zaken opgelost. 
De Bilt scoort rond het landelijk gemiddelde. 

Helmi Kaskens is coördinator 
buurtbemiddeling De Bilt: ‘De 

kans op een oplossing is het grootst 
als Buurtbemiddeling in een zo 

vroeg mogelijk stadium van de 
woonoverlast wordt ingezet. Dan 

kunnen buren vaak nog een nor-
maal gesprek met elkaar voeren’. 
Sinds 2009 is Buurtbemiddeling 
De Bilt actief binnen deze ge-
meente. Buurtbemiddeling De Bilt 
bestaat uit een groep geschoolde 
vrijwilligers, met compassie voor 
mensen en een goed luisterend oor, 
die bemiddelingsgesprekken aan-
gaan. De vrijwilligers dragen geen 
directe oplossingen aan maar pro-
beren de onderlinge communicatie 
te herstellen. Alle inwoners van de 
gemeente De Bilt kunnen gratis ge-
bruik maken van Buurtbemiddeling 
de Bilt.

Meer
Steeds meer bewoners vinden zelf 
de weg naar Buurtbemiddeling. 
Het aantal bewoners dat een be-
roep doet op buurtbemiddeling is 
de afgelopen jaren flink toegeno-
men. Meer en meer nemen mensen 
op eigen initiatief of na advies van 
de wijkagent of woningcorporatie 
zelf contact op met Buurtbemid-
deling. In Zeist, Bunnik en De 
Bilt zijn 35 vrijwilligers actief. 
Landelijk zijn dat er zo’n 2700. 
Zij vormen de basis van Buurtbe-
middeling. Ze zetten zich in om 
burenruzies te helpen oplossen. 
Daarmee leveren ze een waarde-

volle bijdrage aan een leefbare en 
veilige buurt. Een buurtbemidde-
laar zegt het zo: ‘Het is iedere keer 
weer geweldig als mensen weer in 
gesprek komen met elkaar. Soms is 
er maar een klein zetje nodig om 
iets op te lossen’. 

Contact
Helmi Kaskens: ‘Wilt u voorkomen 
dat een kleine ergernis uitgroeit tot 
een conflict en wilt u weer een goe-
de verstandhouding met uw buren? 
Bent u bereid om zelf na te denken 
over een acceptabele oplossing die 
voor beide kanten werkt? Dan ge-
ven wij u graag informatie en ad-
vies hoe u in gesprek kunt gaan met 
uw buren. Wij kunnen het gesprek 
ook begeleiden als u dat wenst’. Op 
donderdag is er van 9.00 tot 10.30 
uur een spreekuur buurtbemidde-
ling door Helmi in het Servicecen-
trum Maartensdijk. Iedereen die 
vragen heeft over een verminderd 
woongenot door bijvoorbeeld een 
geschil met de buren of overlast er-
vaart wordt door haar uitgenodigd 
om te komen praten. Buurtbemid-
deling voor De Bilt (Helmi Kas-
kens) is te bereiken per telefoon 
(030 2677788) en per mail: buurt-
bemiddeling.debilt@menaderom-
nium.nl. 

Helmi Kaskens is coördinator buurtbemiddeling De Bilt. [foto Marijke Drieenhuizen]

De reliëfs zijn ingelijst en werden onthuld door Inge Fuijkschot en 
mevrouw In ’t Veld die de reliëfs heeft geschonken.

Voor de eigenlijke onthulling werd het publiek ‘opgetrommeld’.

DAMESTASSEN 
50% KORTING! 
Uitgezonderd de basiscollectie, bij 

Kok Stomerij & lederwaren
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

13/9 • 14.30u – Mevr. ds. B.L. Bos en 
Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
13/9 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
13/9 • 18.30u - Ds. A. van de Meer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
13/9 • 10.30u - Bez. Samenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

13/9 • 10.00u - Dhr. H. Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouw
13/9 • 10.30u - Pastor G. de Wit 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

13/9 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
13/9 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

13/9 • 10.00u - Proponent A.I. van Soest
13/9 • 19.00u - Ds. H.G.J. van Dolder

Pr. Gem. Immanuelkerk 
13/9 • 10.00u - Ds. G.M. Landman en 

mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
13/9 • 10.00u - Gezamenlijke dienst in 

Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
13/9 • 10.00u - Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
13/9 • 10.00u - Dhr. W. Douglas

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

13/9 • 10.30u – Mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
13/9 • 10.00u - Ds. P. Molenaar 

13/9 • 18.30u - Proponent 
G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
13/9 • 10.30 en 18.00u - 

Ds. A.T. van Andel

Onderwegkerk Blauwkapel
13/9 • 10.30u - Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/9 • 11.00u - Ds. P.J. Rebel

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

13/9 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
13/9 • 18.30u - Ds. G.J. Codée

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

13/9 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra
15/9 • 19.30u - Ds. G.M. de Leeuw

PKN - Ontmoetingskerk
13/9 • 09.30u - Ds. P.J. Rebel

St. Maartenskerk
12/9 • 19.00u - Woord- en 

Communieviering
13/9 • 10.30u - Pastor F. Zwarts

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/9 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
13/9 • 18.30u - Ds. A. Siebenga

PKN - Herv. Kerk
13/9 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. van der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 12 september haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 12 september 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Verkoopdag in Westbroek

Zaterdag 19 september van 10.00 
tot 16.00 uur is de jaarlijkse 
verkoopdag van de Hervormde 
gemeente Westbroek in en om 
het gebouw Rehoboth achter 
de Hervormde kerk. Er is van 
alles te koop en er zijn legio 
kinderactiviteiten. Het Rad van 
avontuur completeert deze ver-
koopdag. De monumentale kerk 
is te bezichtigen en de toren is 
onder begeleiding van een gids 
te beklimmen om 13.00 en 14.00 
uur. De opbrengst van deze ver-

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

koopdag is voor de plaatselijke 
kerk en de zending. Informatie 
geeft Reina v.d. Broek (tel. 0346 
280518).

Spreekuur 
wijkcontactambtenaar

Vanaf september is wijkcon-
tactambtenaar Lianne Oosterlee 
weer aanwezig in Dijckstate aan 
het Maertensplein in Maartens-
dijk. Elke donderdag van 8.30 
uur tot 10.00 uur kunt u tijdens 
dit spreekuur zonder afspraak 
binnen lopen voor verschillende 
zaken. Heeft u een suggestie om 
de leefbaarheid in uw dorp te 
verbeteren? Bijvoorbeeld op het 
gebied van (verkeers-) veilig-
heid, speelplaatsen, groenonder-
houd en ruimtelijke ontwikke-
ling? Heeft u ideeën voor leuke 
acties in uw wijk of spelen er 
problemen? Ga dan langs tijdens 
het spreekuur. U kunt dan met 
de wijkcontactambtenaar van 
gedachten wisselen en kijken 
naar de verschillende mogelijk-
heden. U kunt de wijkcontact-
ambtenaar van Maartensdijk ook 
bereiken via T. (030) 22 89 491 
of oosterleel@debilt.nl.

Speelgoed- en Kledingmarkt

Zaterdag 19 september houdt 
peutergroep ’t Kompas in West-
broek weer een speelgoed- en 
kledingmarkt van 10.00 tot 12.00 
uur. Wanneer u nog kinderspul-
len heeft kunt u dit brengen bij de 
peutergroep, het is zeer welkom. 
Voor de kinderen is er een spel-
letjeskaart te koop, waarmee ze 
onder andere kunnen schminken, 
op het springkussen, grabbelton 
en blikgooien. Bij de restaurant-
kraam worden zelfgemaakte cake 
en wafels verkocht. De opbrengst 
is voor de peutergroep.

Rondleidingen op forten 

Tijdens Open Monumentendag 
op zaterdag 13 september is een 
aantal forten van Staatsbosbe-
heer open en zijn er verschillende 
excursies. Fort Ruigenhoek in 
Groenekan is op zaterdag 12 sep-
tember en zondag 13 september 
open van 10.00 tot 16.00 uur. U 
kunt er vrij rondlopen, ook zijn er 
regelmatig korte excursies gedu-
rende de dag. Zie voor meer info: 
www.staatsbosbeheer.nl

Rommelmarkt bij 
Opstandingskerk

Op zaterdag 26 september vindt 
voor de ‘15e maal’ de Opstan-
dingskerk rommelmarkt aan de 
1e Brandenburgerweg 34 plaats. 
De rommelmarkt begint om 
10.00 uur en eindigt om 15.00 
uur. De opbrengt is bestemd voor 
de kerk en een gedeelte gaat 
naar een plaatselijk goed doel. 
De inzamelingsdagen zijn don-
derdag 24 en vrijdag 25 septem-
ber van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
Alleen witgoed, grote meubelen, 
televisies en oudere computer-
beeldschermen zijn niet welkom. 
Ophalen kan ook op die dagen 
in overleg alleen voor bruikbare 
spullen; tel. 030 8786772 of 030 
2280312. Voor meer informatie: 
www.opstandingskerkdebilt.nl.
 

Politiek café

De plaatselijke afdeling van de 
VVD heeft een avond georgani-
seerd op maandag 21 september 
om 20.00 uur in Café Milten-
burg, Oude Brandenburgerweg 
32, Bilthoven. Inloop vanaf 
19.30 uur. Als gast in dit Poli-
tiek Café is uitgenodigd Minister 
van Defensie Jeanine Hennis-
Plasschaert. 

Lezing bij Vrijmetselaarsloge

Maandag 14 september om 20.00 
uur geeft Paul van Tongeren een 
inkijkje in het leven van Jacoba 
van Tongeren. De vrouw die prins 
Bernhard tot de uitsprak bracht: 
‘In u zijn tien generaals verlo-
ren gegaan’. Vrijmetselaarsloge 
De Ster in Het Oosten verzorgt 
de avond in Huize het Oosten, 
ingang Jan Steenlaan, Bilthoven. 
De toegang is vrij; aanmelden 
kan via info.014@vrijmetselarij.
nl. Na de presentatie is er ruimte 
voor een gedachtewisseling. 

Informatieavond 
over zonnepanelen

Energiecoöperatie BENG! orga-
niseert woensdag 16 september 
weer een informatieavonden over 
zonnepanelen. Iedereen die denkt 
over het plaatsen van zonnepa-
nelen is van harte welkom. Des-
kundige Roel Simons staat weer 
klaar om alle vragen hierover te 
beantwoorden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via een 
email aan john@beng2030.nl. 
Vergeet niet om de jaarrekening 
mee te nemen van het energie-
bedrijf. 

Huiskamerconcert 

Vrijdag 18 september komt Arno 
Adams, de ongekroonde koning 
van de Limburgse blues, voor 
een bijzonder huiskamerconcert 
naar het Weeshuis van de Kunst, 
Jasmijnstraat 6 in De Bilt. Arno 
zingt over alles wat onrecht en 
onecht is. Over ‘t leven zelf. Met 
messcherpe precisie schildert hij 
zijn observaties in het mooie Bel-
felds dialect. Soms zwartgallig, 
vaak ontroerend en doorgaans 
doorspekt met ironie. Aanvang 
20.00 uur. Aanmelding via info@
hetweeshuisvandekunst.nl

Geboren
5 september 2015

Hanne
Zusje van Bart

Dochter van Gerwin en Willeke 
Nokkert-van Keulen

Bovenkruier 72
3738 WD  Maartensdijk



 De Vierklank 3 9 september 2015

	 Openingstijden
•	ma	t/m	vr	08.00	-	17.30	uur
•	Buiten	de	openingstijden	kunt	u
	 op	aanvraag	uw	medicijnen
	 in	onze	24-uurs	kluisjes	ophalen.
	 Vraag	hiernaar	aan	de	balie.

Tel.:	0346	-	210605

advertentie

SSW en gemeente 
samen op pad tegen de rat

In samenwerking met woonstichting SSW in De Bilt start de gemeente De Bilt begin september 
met de bestrijding van de overlast van ratten. De overlast wordt met name ervaren in de 

wijk, globaal gelegen tussen de Plutolaan en de Kometenlaan en tussen de Tweelingen en het 
Boogschutterplein in Bilthoven. De gehele bestrijdingsperiode duurt drie tot vier maanden.

Uit een eerdere inventarisatie is ge-
bleken, dat de omgeving een stuk 
onaantrekkelijker voor ratten ge-
maakt kan worden. De gemeente 
De Bilt zal zich daarbij richten op 
de openbare ruimte en waar nodig 
snoeien en herstelwerkzaamheden 
uitvoeren. De bovengrondse afval-
containers worden versneld ver-
vangen door ondergrondse en tot 
die tijd beter afgesloten en vaker 
schoongemaakt. Ook het openbare 
riool is onderzocht. Daar bleken 
geen mankementen. SSW herstelt 
aan en rond haar gebouwen de ga-
ten, verzakkingen en open afvoer-
leidingen. Tevens kijkt zij naar de 
plekken in de algemene ruimten 
en groen, die voor ratten aantrek-
kelijk zijn. Onderdeel van deze in-
ventarisatie is verder een huis-aan-
huis-bezoek geweest waarbij alle 
meldingen persoonlijk zijn gecon-
troleerd.

Plaagdierbeheersing
De bestrijding zelf wordt uitge-
voerd door het bedrijf Mega-Des 

Plaagdierbeheersing uit Lelystad, 
aan wie de gemeente de opdracht 
heeft gegund na de aanbestedings-
procedure. Dit bedrijf brengt eerst 
het gedrag (looproutes) van de 
dieren in kaart. Daarvoor gebruikt 
het dichte lokaaskisten, die vastge-
maakt worden. Wanneer de schuwe 
dieren gewend zijn aan deze ver-
andering in hun omgeving stelt het 
bedrijf de mechanische klapvallen 
in de kisten in werking. Deze wor-
den tenminste vijf keer met een vast 
ritme gecontroleerd en geleegd. 
Chemische bestrijdingsmiddelen 
zijn niet toegestaan.

Bestrijding
Bewoners ondervinden geen over-
last van de bestrijding. Wel is het 
mogelijk dat medewerkers van het 
bedrijf toegang vragen om de lok-
aaskisten te mogen plaatsen. Deze 
kisten zelf zijn absoluut veilig en 
alleen voor de bestrijding van rat-
ten ontwikkeld. Inwoners kunnen 
ook zelf veel doen om overlast van 
ratten te voorkomen:

- Zorg dat afval en voedselresten 
onbereikbaar zijn;

- Houdt de openbare ruimten 
(stoep, gras en bosjes) schoon;

- Voorkom dat er afval naast de 
container valt;

- Gooi geen vogelvoer op de grond;
- Houdt struiken naast het gebouw 

kort of haal ze weg;
- Voorkom schuilplaatsen is bosjes, 

schuren, composthopen en tuinen.

Meldingen en informatie
Als u meer wilt weten over de be-
strijding van ratten of een melding 
wilt doen, dan kunt u contact opne-
men met het Kennis- en Adviescen-
trum Dierplagen (KAD). 
Het KAD registreert uw melding en 
geeft deze aan de gemeente De Bilt 
door. 
Een melding doet u bij voorkeur 
per e-mail naar info@kad.nl of te-
lefonisch via de Publiekstelefoon 
(0317) 419 660. Kijk voor meer in-
formatie op www.kad.nl of de web-
site van het bedrijf, dat de bestrij-
ding uitvoert: www.megades.nl.

Eveline van der Aa kiest voor 
commissielidmaatschap 

GroenLinks gemeenteraadslid Eveline van der Aa zal in de Biltse raadsvergadering van 
donderdag 24 september van functie veranderen. Zij legt haar raadslidmaatschap neer, maar 

gaat door als commissielid.

In haar brief aan de GroenLinks 
afdeling schrijft Eveline van der 
Aa : ‘In 2014 werd ik met voor-
keursstemmen gekozen in de raad. 
Eervol vind ik het dat ik de afgelo-
pen tijd samen met Anne de Boer 
de GroenLinks idealen heb mo-
gen behartigen. Ik ben ambitieus 
en wil zaken graag goed doen. Ik 
heb uiteindelijk voor mijzelf moe-
ten constateren, dat voor mij de 
combinatie van (fulltime) werk, 
een gezin met jonge kinderen en 

het raadslidmaatschap, geen duur-
zame constructie is. Mijn betrok-
kenheid en passie voor een groen 
en sociaal De Bilt blijft onvermin-
derd bestaan, maar de rol waarin 
ik daar vorm en inhoud aan geef 
verandert.’ 
.
Keuze
Fractievoorzitter Anne de Boer 
vindt het bijzonder jammer dat een 
zo gemotiveerd, gepassioneerd en 
capabel raadslid deze keuze heeft 

moeten maken. ‘Des te blijer zijn we 
dan ook als GroenLinks - en ook ik 
persoonlijk - dat Eveline van der Aa 
zich als commissielid blijft inzetten 
voor de Biltse samenleving. Henk 
Zandvliet, de nummer twee van de 
lijst, is de opvolger. Zandvliet heeft 
een ruime politieke en bestuurlijke 
ervaring en heeft zich in de laatste 
jaren actief ingezet voor de Biltse 
samenleving en lokale politiek. Met 
hem erbij staat er weer een sterk en 
volledig GroenLinks-team’. 

Ontmoetinspunt in 
Lichtruim

Tijdens de Open Dag van het Lichtruim op zaterdag 5 september werd 
door twee leden van toneelvereniging Steeds Beter (Anneke Iseger en 
Bert Blankensteijn) een schilderij van Luuk van der Bult (cliënt van 
Reinaerde) onthuld. Dit werk, dat de titel Ontmoeting heeft gekregen, 
is bevestigd op een van de zuilen in de hal, die voortaan de functie 
zal krijgen van ‘meeting-point’. Nathalie, eveneens een cliënt van 
Reinaerde, die Luuk heeft geholpen met het inkleuren van het doek, 
assisteerde hen bij de onthulling. [HvdB]

Bijeenkomst 
Bilts Hoogkruis 

Zaterdag 12 september is het twee jaar geleden dat in het van Boetze-
laerpark het Bilts Hoogkruis werd onthuld. Ook dit jaar zal de Stichting 
Bilts Hoogkruis met een stand aanwezig zijn bij het monument. De 
stichting houdt een slotbijeenkomst voor de donateurs en sponsors die 
het hoogkruis hebben mogelijk gemaakt. 

Tijdens de bijeenkomst zal een nieuw stenen zitbankje bij het kunst-
werk in gebruik worden genomen. Het is de laatste officiële activiteit 
rond het hoogkruis dat herinnert aan de Ierse roots van de ruim 900-ja-
rige gemeente De Bilt.

Boek
Belangstellenden kunnen op 12 september vanaf 12.00 uur bij het Bilts 
Hoogkruis terecht. Leden van de Stichting geven uitleg over het hoog-
kruis en de totstandkoming ervan. Om 14.00 uur is er een kort officieel 
moment, waarbij voorzitter Gert Landman en penningmeester Herman 
Steendam enkele woorden tot de aanwezigen zullen richten. Gert Land-
man verkoopt op de stand ook zijn boek over het hoogkruis en zal dit 
desgewenst signeren. Het programma eindigt om 17.00 uur.

Eveline van der Aa en Henk Zandvliet. [foto Henk van de Bunt]
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Filet american
Ei bieslooksalade
Hammouse 3 x 100

gram 3.98

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

Huisgemaakte beenham
Spekrollade met ham en kaas
gebraden rosbief 3 x 100

gram 4.98

  VOORDEEL HELE WEEK

Boerderij kipfilet 

Procureurlapjes 
naturel of gemarineerd 

Lamsbout schijven 
naturel of  gemarineerd

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 september
t/m woensdag 16 september

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

6.50500
gram 4.98250 

gramSTOMPETOREN 
OUD

HUISMIX

2.25100
gram

UTREGSE OUDE 
GRACHT KAAS PISTACHE NOOTJES 

RIB EYE ROLLETJES GEVULD MET 
SERRANOHAM EN RUCOLA

Specialty

Heerlijke riblappen 

Sucadelappen

500
gram 5.98

500
gram 5.98

6 halen
   5 betalen!

500
gram 6.50

500
gram 3.98

VLEESWAREN TRIO

De RRRRR is weer in de maand dus we hebben weer

7.98500
gram

Gehaktstaven
naturel of bourgondisch

500
gram 8.98

HEERLIJKE ROOKWORST!

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

Vers van de Traiteur
Babi-Pangang
MET NASI OF BAMI   (ZONDER E-NUMMERS)

________________________ 100 GRAM 0,99
Fettucini met gevulde kip
SPINAZIE EN TOMAAT
________________________ 100 GRAM 1,25
Witlof- ham/kaasschotel
MET PAKSOI, TAUGE EN RIJST

________________________ 100 GRAM 0,99
Vrijdag en zaterdag verse Sushi!!!

Pitloze

Muskaatdruiven
500 GRAM

Vers gesneden

Soepgroenten
FIJN EN GROF

Hollandse

Sperziebonen
500 GRAM

ALLEEN MAANDAG 14, DINSDAG 15
EN WOENSDAG 16 SEPTEMBER

1,49 0,890,79

Alléén DONDERDAG

Hollandse Aardbeien
___________________________ 500 GRAM  2,00
Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

VERS GEWASSEN

Spinazie
_________________ZAK 300 GRAM 0,99
NIEUWE OOGST

Delbarestival handappels
_____________________ 1,5 KILO 1,99
Zomer goulash
MET GROENTERIJST   (ZONDER E-NUMMERS)

____________________100 GRAM 1,25

250 gram

ALLE 40 SOORTEN, ONBESPOTEN

Tomaten
____________________500 GRAM 1,98
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Statenlid ChristenUnie bezoekt De Bilt
door Henk van de Bunt

Arne Schaddelee, statenlid en fractievoorzitter van de provinciale ChristenUnie, bezoekt op 
zaterdag 12 september tussen 12.00 uur en 13.30 uur de jaarlijkse Marktdag van de Dorpskerk 

in De Bilt. Tijdens dit bezoek lanceert Schaddelee rond 12.15 uur op het hoofdterrein van de 
Dorpskerk een provinciaal plan voor opvang en huisvesting van vluchtelingen. 

Arne Schaddelee (35) is sinds 2011 
lid van Provinciale Staten Utrecht en 
sinds 2012 fractievoorzitter. Arne is 
vader van 4 kinderen, woont in Hou-
ten en is werkzaam bij de christelijke 
vakorganisatie RMU in Veenendaal: 
‘Gemiddeld ben ik ruim 15 uur per 
week kwijt aan het werk in de pro-
vincie, maar het is fantastisch. Pro-
vincies zijn de Haarlemmerolie van 
ons land, de verbinder tussen Rijk, 
gemeenten en allerlei uitvoeringsor-
ganisaties. Natuurlijk debatteren we 
scherp en natuurlijk doet onze poli-
tieke kleur er toe, maar bij provin-
ciale debatten gaat het niet om snel 
scoren, maar om de inhoud’.

Klas
Schaddelee komt a.s. zaterdag niet 
voor de eerste keer naar De Bilt: 
‘Zeker niet. Mijn vrouw staat al 13 
jaar voor de klas in Maartensdijk, 

daar weten we dus wel de weg. Als 
Statenlid ben ik ook verschillende 
keren in De Bilt geweest. Onder 
meer bij debatten over bijv. de ver-
breding van de A27. Voor mij is het 
belangrijk om steeds de verbinding 
te zoeken, daarvoor moet je de pro-
vincie in. Als provinciale fractie van 
de ChristenUnie hebben we ook 
afgesproken dat we minimaal zes 
keer per jaar een fractievergadering 
buiten het provinciehuis houden 
waarbij we het combineren met een 
werkbezoek of gesprek met lokale 
burgers, bedrijven of belangengroe-
pen. Verder proberen we als fractie 
zoveel mogelijk in te gaan op alle 
uitnodigingen die we krijgen. Uit-
eindelijk is dat ook het mooiste van 
dit werk en ook de essentie van het 
zijn van volksvertegenwoordiger: 
mensen ontmoeten en echt in ge-
sprek gaan’.

Provincie
Arne Schaddelee stelt dat niet alleen 
christenen een taak hebben in de 
aanzwellende vluchtelingenstroom: 
‘De provincie heeft een taak op het 
terrein van huisvesting en ruimte-
lijke ordening. Juist op dit snijvlak 
aan taken ziet de provinciale Chris-
tenUnie bijzondere kansen’. Con-
crete plannen daarover ontvouwt 
het statenlid op de marktdag: ‘Als 
provincie zoeken we nog naar een 
goede manier om onze rol hierin op 
te pakken, waarbij ik overigens wel 
direct wil opmerken, dat de Chris-
tenUnie waardering heeft voor de 
inzet van het provinciebestuur op dit 
dossier. We zullen nu echter de han-
den ineen moeten slaan, gelet op de 
actualiteit van de afgelopen weken. 
Naast de huisvesting van statushou-
ders, zullen er wellicht ook andere 
noodvoorzieningen getroffen moe-

ten worden. Het lijkt ons niet goed 
om met de armen over elkaar te 
wachten tot we ook hier Hongaarse 
toestanden hebben. Maandag is de 
ChristenUnie hierover in gesprek 
geweest met alle andere partijen in 
PS en met de betrokken gedeputeer-
den. Concreet was de vraag ‘welke 
uitdagingen en mogelijkheden zien 
we voor de provincie in relatie tot de 
vluchtelingenstroom’ aan de orde. 
Is er draagvlak voor een provinciaal 
masterplan of noodplan?’

Mogelijkheden
De ChristenUnie denkt daarbij voor 
de provincie aan een extra impuls 
geven aan woningbouwplannen en 
regionale afstemming over opvang 
naast het tijdelijke ontheffing ver-
lenen voor huisvesting in agrarisch 
gebied (genoeg leegstand van agra-
rische gebouwen) en leegstaande 
kantoren, winkels en kerken ge-
reed maken voor tijdelijke opvang. 

Schaddelee vat het plan nu kort sa-
men en wil er op 12 september bij 
de kraam van de ChristenUnie op de 
Biltse Marktdag graag over met be-
zoekers in gesprek gaan: ‘De locatie 
is een beetje toeval, althans, wat mij 
betreft. In juni werd ik uitgenodigd 
voor een bezoek aan de Marktdag. 

Gelet op het algehele thema ervan 
‘Omzien naar elkaar’ en de actua-
liteit heb ik er nu voor gekozen dit 
plan hier te lanceren. Qua timing 
valt het nl. vlak voor een Provinciale 
Statenvergadering. Het thema leeft 
breder binnen de ChristenUnie. Ver-
schillende lokale fracties kwamen al 
met eigen plannen en ook landelijk 
lanceerde Kamerlid Voordewind 
deze week een plan. Toch heeft de 
provinciale fractie een eigen verant-
woordelijkheid en heeft de provin-
cie haar eigen taken. Ik kom dus niet 
met een plan van de landelijke frac-
tie, maar met een eigen plan’.

Arne Schaddelee (links) en Martin van der Grift (bestuurslid ChristenUnie 
De Bilt). 

biltsehelpdesk.nl

I Can Help
advertentie

Informatieavond
Onderdoorgang Leijenseweg

Medio oktober gaan de werkzaamheden voor de bouw van de onderdoorgang van het spoor aan 
de Leijenseweg in De Bilt van start. Naar verwachting zullen deze

ongeveerd anderhalf jaar in beslag nemen.

Voorafgaand aan de werkzaam-
heden vindt een informatieavond 
plaats. Op maandag 21 september 
start om 19.30 uur in De Brem-
horst aan de Jan van Eijcklaan 
31 te Bilthoven een presentatie 
om belanghebbenden en belang-
stellenden te informeren over de 
werkzaamheden en de gevolgen 
die dit voor een ieder heeft. Na de 
presentatie is er ruimte om verder 
op de onderwerpen in te gaan.

Omleiding
Tijdens de informatieavond stelt 

de aannemer zich voor en wordt 
verteld wat er in de komende peri-
ode staat te gebeuren. De wijk De 
Leijen blijft gedurende de werk-
zaamheden bereikbaar via een 
omleidingsroute, die van tevoren 
getest is. Ook deze tijdelijke om-
leiding en wat dit voor een ieder 
betekent, zal aan bod komen. Ui-
teraard is er ruimte voor het stel-
len van vragen. Vertegenwoor-
digers van de samenwerkende 
partijen zullen aanwezig zijn om 
deze zo goed mogelijk te beant-
woorden. 

Vragen
Meer informatie over het project 
is te vinden op de website van de 
gemeente De Bilt. Op www.de-
bilt/leijenseweg zijn onder andere 
de antwoorden op de belangrijk-
ste vragen te vinden. Voorafgaand 
aan de informatieavond kunnen 
ook vragen worden gesteld. 

Hiervoor kan contact worden 
opgenomen met Sharita Lachman 
per e-mail via:
lachmans@debilt.nl of telefo-
nisch via 030 2289122. [HvdB] 

Brandbrief aan Ministerie VWS
De gemeenten in de regio Zuidoost-Utrecht hebben staatssecretaris Martin van Rijn van VWS 

dringend om een gesprek gevraagd over hun groot structureel
tekort bij de zwaarste vorm van jeugdhulp.

Dat tekort is ontstaan door oorzaken 
buiten onze invloedssfeer, zo schrijft 
de regio in een brandbrief. De regio 
bestaat uit 5 gemeenten: Bunnik, De 
Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij 
Duurstede en Zeist. Zij wil binnen 2 
weken met de staatssecretaris tot een 
oplossing komen. 

Budget
Deze brandbrief volgt op een brief 
uit april 2014, waarin de regio een-
zelfde signaal afgaf. Op dat moment 
kon Zuidoost-Utrecht het probleem 
nog onvoldoende onderbouwen met 
harde cijfers. Maar intussen zijn der-
gelijke cijfers wel beschikbaar en 
die concretiseren de omvang van het 
tekort. Aan deze vorm van jeugd-
hulp geeft Zuidoost-Utrecht onge-
veer drie keer zoveel uit als de ove-
rige Utrechtse regio’s. Verder blijkt 
dat het tekort niet wordt veroorzaakt 

door factoren waar de regio op kon 
of kan sturen, maar door een fout in 
de verdeling van het totale beschik-
bare budget. 

Tekort
Het tekort zet het systeem en de 
hele gedachte achter de transforma-
tie van de jeugdhulp onder enorme 
druk. Het gesprek over innovatieve 
zorg en/of minder zware hulp, dat de 
gemeenten en de aanbieders samen 
ingezet hebben, dreigt te verzanden. 
Dat zal ten koste gaan van het kind 
en de kwaliteit van de zorg, schrijft 
de regio. 

De regio benadrukt in de brief dat 
zij, in het belang van haar jeugdi-
gen haar nek heeft uitgestoken: zij 
heeft bij de inkoop van jeugdhulp 
voor 2015 haar verantwoordelijk-
heid genomen door voldoende zorg 

zonder voldoende budget in te ko-
pen. Zij heeft herhaaldelijk, ook 
na april 2014, het probleem aange-
kaart en onderzoeken laten uitvoe-
ren. Zuidoost-Utrecht staat voor de 
zorgplicht, zodat elk kind dat deze 
vorm van zware zorg nodig heeft, 
die ook gewoon krijgt. Maar voor 
de structurele tekorten kan binnen 
de begroting geen dekking worden 
gevonden.

Oplossing
De bewindsman gaf in een eerder 
gesprek aan de regio niet in de kou te 
laten staan indien de zorg aan jeug-
digen in de knel komt als gevolg van 
het macrobudget. Nu concrete cij-
fers het verontrustende beeld beves-
tigen wil de regio heel snel opnieuw 
om de tafel gaan met staatssecretaris 
Van Rijn om samen tot een concrete 
oplossing te komen. 

Nieuwe dirigent
Zang Veredelt

Het Biltse koor Zang Veredelt is het seizoen gestart onder leiding 
van een nieuwe dirigent. Hij is voortvarend met het koor aan de slag 
gegaan voor een optreden in december. Zang Veredelt repeteert op 
donderdag in de Opstandingskerk in Bilthoven. Het koor zoekt nieu-
we leden in alle stemgroepen. Kijk op www.zangveredelt-debilt.nl 
of bel 06 41486598. 

Paul Krijnen uit Utrecht 
(rechtsboven) is de nieuwe 
dirigent van het koor.

(foto: Rob Koster)



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Last van stress?
Kijk op www.michielhiemstra.nl
en download het gratis E-boekje

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio
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Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

G E B O O R T E K A A R T J E S

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail,
tekstschrijven of andere business 

ondersteunende activiteiten.

Extra power nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak dan gebruik 

van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Hier had ook
uw advertentie
kunnen staan..

Heeft u interesse
of meer weten?

Neem dan contact 
met ons op

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
Tel: 0346 - 211992
E-mail: info@vierklank.nl
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Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

NU BIJ 
AANKOOP 
VAN EEN 
LOUIS 

WIDMER 
 PRODUCT EEN 

LUXE TOILETTASJE 
MET  INHOUD 
GRATIS!

NU BIJ 
AANKOOP 

PRODUCT EEN 
LUXE TOILETTASJE 

Dermocosmetica:
gezichts- en lichaamsverzorging

Anti-Ageing:
gezichtsverzorging vanaf 30 jaar

Remederm:
voor de droge of zeer droge huid

Skin Appeal:
tegen puistjes en onzuiverheden

Zonnebescherming:
voor elk huidtype

DE NR. 1 DERMATOLOGISCHE HUIDVERZORGING
UIT ZWITSERLAND

Alle producten zijn:
n Dermatologisch getest
n Hypo-allergeen
n Niet comedogeen
n  Licht geparfumeerd en  

100% ongeparfumeerd
n Dierproef-vrij

Voor meer informatie over Louis Widmer of de Louis Widmer verkooppunten, bel (0183) 646600, mail naar info.nl@louis-widmer.com of schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.louis-widmer.nl

Louis Widmer is patroon van het Nationaal Huidfonds. (www.huidfonds.nl)

De nr 1 
dermatologische 
huidverzorging

uit Zwiserland
Oogstbrood,
een heerlijk meergranenbrood met lijnzaad, zonnebloempitten, mais en sesamzaad

van de nieuwe oogst!
Nu slechts €2,95

Er is weer 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
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Jaarprogramma Stichting Kunst en 
Cultuur De Bilt

door Eline Meertens

Inge Fuijkschot is voorzitter van de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt. Tijdens de open dag 
van het Lichtruim op zaterdag 5 september maakte zij bekend het jaarprogramma van de 

Stichting Kunst en Cultuur compleet te hebben. 

Stichting Kunst en Cultuur De Bilt 
organiseert jaarlijks verschillende 
projecten en doet dit bij lezingen, 
concerten en films in samenwer-
king met de bibliotheek en voor 
culturele activiteiten met het Kun-
stenhuis. Alle activiteiten zijn sa-
mengebracht in een overzichtelijke 
jaaragenda, die o.a. gepresenteerd 
wordt op de aanstaande kunstmarkt 
op 11 en 12 september in het van 
Boetzelaerpark in De Bilt. 
 
Scala
Stichting Kunst en Cultuur De Bilt 
heeft een breed scala aan activi-
teiten. Vaste thema’s zijn muziek, 
kunstlezingen, tentoonstellingen 
en het filmhuis. Inge Fuijkschot: 
‘Ieder jaar worden er rondom deze 

thema’s nieuwe acts gezocht die 
zowel een jong als oud publiek 
aanspreken. Zo is er voor ieder 
wat wils. Daarnaast wordt er ieder 
jaar gekeken naar interessante ac-
tiviteiten om bij aan te sluiten. Dit 
jaar wordt er bijvoorbeeld aandacht 
besteed aan de ‘Maand van de Ge-
schiedenis’. Klaas van Egmond uit 
De Bilt zal een lezing geven met als 
thema ‘tussen droom en daad’.
 
Gluren
Een persoonlijk hoogtepunt voor 
SKC voorzitter Inge Fuijkschot is 
het succesvolle ‘Gluren bij de Bu-
ren’: ‘Al ruim 7 keer is dit cultu-
rele evenement georganiseerd in De 
Bilt. Tijdens Gluren bij de Buren 
stellen inwoners van De Bilt hun 

huis open voor artiesten en buurt-
bewoners om samen te genieten 
van muziek, dans of poëzie’. Vol-
gens Inge Fuijkschot is het jaar-
programma het ideaal hulpmiddel 
voor een ieder, die op zoek is naar 
een culturele activiteit . Het is een 
overzichtelijke folder waar voor het 
hele jaar de activiteiten in staan.

SKC
De SKC is te vinden op de kunst-
markt van 12.00 en 18.00 uur. De 
SKC werkt uitsluitend met vrij-
willigers en is steeds op zoek naar 
nieuwe enthousiaste mensen, ook 
voor het bestuur. Voor meer infor-
matie: website stichtingkunsten-
cultuur-debilt.nl of per mail: skc-
debilt@kpnmail.nl

Voedselbank zoekt meer sponsors
Voedselbank De Bilt is erg blij met de leveranciers en ondernemers, die als sponsor hun naam 
op de Voedselbank-koelbus hebben vermeld. Inmiddels prijken er acht namen op de koelbus.

Aankomend weekend staat de 
Voedselbank met een stand op de 
braderie van de Marktdag in de 
Dorpsstraat in De Bilt, waar vrij-
willigers ´non-food’ producten, 
die niet in de voedselpakketten 
gaan, verkopen. De Voedselbank 
gebruikt de sponsorinkomsten om 
de vaste lasten te betalen. Voorzit-
ter Richard Vester: ‘Wij betalen 
niet voor voedsel en álle medewer-
kers van de Voedselbank werken 
onbetaald, maar toch hebben ook 

wij te maken met vaste lasten. Met 
name onze koelbus is met verze-
keringen, belasting en onderhoud 
een relatief grote kostenpost. Maar 
dankzij die koelbus, die we vorig 
jaar met donaties hebben kunnen 
aanschaffen, zijn we wel in staat 
voedsel koel te vervoeren en de 
voedselveiligheid te waarborgen. 
We voldoen aan de eisen van de 
Voedsel- en Warenautoriteit en dit 
maakt het voor winkels makkelij-
ker om voedsel te doneren’. De 

bus rijdt meerdere malen per week 
naar supermarkten om voedsel op 
te halen en is dus zeer zichtbaar 
in de regio. Ook particulieren zijn 
natuurlijk van harte welkom om 
eenmalig of periodiek een financi-
ele bijdrage te leveren. 

Bedrijven die de Voedselbank een 
warm hart toedragen en ook geïn-
teresseerd zijn in vermelding op de 
bus, kunnen contact opnemen via 
sponsor@voedselbankdebilt.nl. 

Afname misdrijven 
In de eerste zes maanden van 2015 is het totaal aantal misdrijven in de 
gemeente De Bilt met 6% afgenomen ten opzichte van het vorig jaar. 
Daarmee zet De Bilt de dalende trend van vorig jaar (-5%) voort. De 
criminaliteitscijfers laten ook voor de gehele regio een afname zien. 

Over de gehele linie is het aantal misdrijven in het eerste half jaar af-
genomen. Opvallende dalingen zien we bij woninginbraken, huiselijk 
geweld, fietsdiefstel en bedrijfsinbraken. Het aantal gevallen van autok-
raken, zakkenrollen en winkeldiefstal is toegenomen.

Daling
Burgemeester Arjen Gerritsen, verantwoordelijk voor de veiligheid in 
de gemeente, vindt niet dat de doorzettende daling automatisch tot te-
vredenheid mag leiden: ‘De daling zet door, omdat politie, justitie en 
de gemeente intensief blijven samenwerken om het aantal misdrijven 
terug te dringen. Daarbij blijven we de oog-en-oorfunctie van onze in-
woners wel nodig hebben. Bel 1-1-2 als je iets verdachts ziet, zorg dat 
je goed hang- en sluitwerk rond je huis gebruikt, verlicht je tuin, train 
je winkelpersoneel, beveilig je bedrijf. Zelf kun je veel doen en ik merk 
dat onze inwoners en ondernemers zich daar steeds bewuster van wor-
den. Het zijn allemaal maatregelen, die enorm helpen.’

Inbraken
Het aantal inbraken in woningen en bedrijven nam duidelijk af. Dit 
jaar zakte dat percentage met 6% voor de woningen en halveerde bijna 
voor bedrijven. Daarbij is opvallend, dat 1 op de 3 pogingen tot wonin-
ginbraak niet slaagt. Het aantal inbraken dat daadwerkelijk slaagt, is 
met 27% afgenomen. Gemeente en politie maken inbreken nog minder 
aantrekkelijk door ook de helers aan te pakken. Basisteamchef Martin 
Valenkamp van de politie: ‘Dit jaar zijn we gestart met het Digitaal 
Opkoop Register, een systeem waarin opkopers van tweedehandsgoe-
deren moeten registreren wie wat komt verkopen. Zo wordt het las-
tiger om gestolen goederen te verkopen. Zonder helers, geen stelers. 
De buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente controleren 
dit register. Geconstateerde strafbare feiten zoals diefstal en heling van 
goederen handelt de politie verder af.’ 

Autokraken
Het aantal autokraken steeg met maar liefst 48% ten opzichte van de-
zelfde periode vorig jaar. Politiechef Valenkamp: ‘Het lijken profes-
sionele bendes te zijn die door het land trekken en het gemunt hebben 
op dure onderdelen zoals navigatiesystemen of airbags. Ze slaan enkele 
nachten toe en vertrekken dan weer naar elders. Dit fenomeen heeft 
onze volle aandacht, maar we blijven ook de focus houden op onze 
plaatselijke stelers. We zien gelukkig, dat steeds meer bedrijven hun 
verantwoordelijkheid pakken en hun terrein en autopark goed beveili-
gen met camera’s en extra toezicht.’

Overlast en fietsendiefstal
Het aantal meldingen van jongerenoverlast steeg licht met 3%, van 97 
naar 100 meldingen, terwijl over dezelfde periode vorig jaar nog sprake 
was van een afname van 6%. Fietsendiefstal en vernielingen namen af 
met 21% respectievelijk 7%.

Tijdens de open dag had Inge Fuijkschoot het jaarprogramma van de SKC al voor iedereen beschikbaar.

Schütz Projectkoor 
uit Bilthoven 15 jaar

Het Schütz Projectkoor is een ambitieus kamerkoor uit Bilthoven met 
een vaste kern van ongeveer 20 geoefende zangers dat jaarlijks aan-
gevuld wordt met projectzangers. De zangers bereiden zich thuis voor 
en tijdens de repetities worden de koorklank en muzikale presentatie 
opgebouwd. De ‘inzeepdag’ is op 10 oktober. de uitvoeringen zijn op 
31 januari 2016 en op 7 februari in de Opstandingskerk, Bilthoven. 
Voor dit project is er nog dringend behoefte aan een ervaren bas. Geïn-
teresseerden kunnen zich wenden tot info@schutzprojectkoor.nl. Voor 
nadere informatie zie www.schutzprojectkoor.nl

Het Schütz Projectkoor en het Carezza Ensemble in 2015, bij de 
uitvoering van Arvo Pärt’s Te Deum.Er zijn al diverse bedrijven die het werk van de Voedselbank met een vaste financiële bijdrage per jaar steunen.
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Voordeel

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

099100

949 179

Geldig van donderdag 10 t/m zaterdag 12 september 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Grolsch 
krat
24 � essen
van

€14,19

Gevulde koek
Vers uit eigen oven
2 stuks
van

€1,38

Hollandse 
bloemkool
per stuk

Verse 
braadworst
400 gram
van

€2,50
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Steunpunt Mantelzorg De Bilt 
zorgt voor balans

door Marijke Drieenhuizen

De nieuwe consulenten van het Steunpunt Mantelzorg De Bilt Cynthia Vrijsen en Marianne Houkamp 
hebben het programma voor het seizoen 2015/2016 grotendeels klaar. Naast bestaande activiteiten 

worden er ook nieuwe activiteiten opgestart gericht op de werkende en jonge mantelzorgers.

Het Steunpunt Mantelzorg is er 
voor alle mantelzorgers in de ge-
meente De Bilt. Verleen je langdu-
rig en onbetaald zorg aan een ander 
met een ziekte of beperking dan ben 
je mantelzorger. De omvang van de 
zorg kan verschillen van eenmaal 
per week boodschappen doen voor 

een zieke buurvrouw, tot 24 uur per 
dag 7 dagen per week het verzor-
gen van een dementerende partner. 
Zorgen voor die ander kan zwaar 
worden of vragen oproepen en de 
consulenten van het Steunpunt kun-
nen mantelzorgers hierin adviseren 
en begeleiden. 

Consulenten
Cynthia Vrijsen is voor velen een 
oude bekende: zij was jaren advi-
seur wonen, welzijn en zorg bin-
nen de gemeente De Bilt. Marianne 
Houkamp is april 2015 begonnen 
met haar werk voor het Steunpunt. 
Zij heeft gewerkt als trainer/coach, 

projectleider en sociaal ondernemer 
en zal ook vanuit haar eigen erva-
ring als mantelzorger zich inzetten 
om anderen verder te helpen. Bij 
het Steunpunt staan 160 mensen 
geregistreerd als mantelzorger. Ma-
rianne Houkamp: ‘Er zijn er echter 
veel meer. Wij gaan ons inzetten 
om deze mensen te bereiken en 
waar mogelijk hen ook te adviseren 
en begeleiden’. 

Activiteiten
De eerste activiteit is een bijeen-
komst met de titel Mantelzorg en 
zorg voor jezelf. Deze bijeenkomst 
is op woensdag 16 september van 
19.00 tot 21.30 uur in de grote zaal 
van het Servicecentrum De Bilt aan 
de Prof. dr. P.J.W. Debijeweg 1. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt in-
gegaan op het vinden van de juiste 
balans tussen zorgen voor de ander 
en zorgen voor jezelf. Aanmelden 
kan via mantelzorg@mensdebilt.nl 
of telefonisch 030 7271556. Andere 
bijeenkomsten gaan in op demen-
tie, netwerken voor mantelzorgers, 
PGB en Wmo. De folder is af te 
halen bij elk servicecentrum. Huis-
artsen en bibliotheek en via www.
mensdebilt.nl 

De werkende mantelzorger
Eén op de zes mantelzorgers com-
bineert de zorg met een betaalde 
baan. Cynthia Vrijsen: ‘Dat is een 
zware en soms lastige opgave. 
Zorgtaken en werktijden kunnen 
elkaar overlappen en dat levert met 
regelmaat stress op. Er zijn echter 
wettelijke regelingen waar werk-
gevers zich minimaal aan dienen 
te houden. Daarnaast zijn steeds 
meer werkgevers bereid om waar 
mogelijk aanpassingen te doen aan 

werktijden of arbeidsduur. Tijdens 
de bijeenkomst op 10 februari vol-
gend jaar gaan wij daar dieper op 
in. We gaan vooraf proberen om 
in contact te komen met werkende 
mantelzorgers door in lunchtijd bij 
bedrijven binnen te stappen maar 
ook gaan we in elke kern op zoek 
naar werkende mantelzorgers. We 
hopen veel mensen te bereiken en 
hen handvatten te bieden bij hun 
dubbele taken’. 

Project Van Waarde
Een nieuwe activiteit is ook het 
Project Van Waarde. Hierbij wordt 
gezocht naar vrijwilligerswerk voor 
mensen met beginnende geheugen-
problemen. Het werk sluit zoveel 
mogelijk aan bij de kwaliteiten en 
ervaring van de vrijwilliger. Mari-
anne Houkamp: ‘Samen gaan we 
kijken hoe we passend vrijwilli-
gerswerk kunnen vinden. Op deze 
manier kunnen ze toch actief blij-
ven en meedoen in de samenleving 
en ‘van waarde’ blijven’. Meer in-
formatie: tel. 030 7440595 of 06 
28929118´.

Cliëntondersteuning
Cynthia Vrijsen en Marianne 
Houkamp kunnen mantelzorgers 
ook ondersteunen bij de keukenta-
felgesprekken die hun zorgvrager 
met het Mens Op Maatteam voert. 
Dat kan gaan van het vooraf voor-
zien van informatie tot het daad-
werkelijk deelnemen met de man-
telzorger en de zorgvrager aan het 
keukentafelgesprek. Beide consu-
lenten zijn voor vragen, informa-
tie en advies bereikbaar op tel.030 
7271556 of via de mail: c.vrijsen@
mensdebilt.nl of m.houkamp@
mensdebilt.nl

Cynthia Vrijsen (l) en Marianne Houkamp zijn de nieuwe consulenten van het Steunpunt Mantelzorg De Bilt.

Afscheid 
op De Bremhorst

Vrijdag 28 augustus was het rond koffietijd een drukte van belang in 
woonzorgcentrum De Bremhorst in Bilthoven. Zorgmedewerker Joke 
Morren nam afscheid in verband met het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd. Onder het genot van koffie met gebak konden bewo-
ners en medewerkers Joke gedag zeggen. Na een speech van de locatie-
manager werden er bloemen en cadeaus overhandigd.  

(Trees van Rooijen)

Joke bekijkt het prachtige afscheidsboek boordevol herinneringen.

Burgemeester 
feliciteert diamanten bruidspaar

door Guus Geebel

Op 2 september kwam burgemeester Arjen Gerritsen het echtpaar Evertse-Bouwman 
feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum. Ko Evertse en Alie Bouwman traden op

1 september 1955 in Maartensdijk in het huwelijk. Ko was 28 en Alie 22 jaar toen ze trouwden.

Ko Evertse groeide op in Groe-
nekan en Alie Bouwman in de 
Achttienhovense Gagel, gemeente 
Westbroek. Haar moeder kwam 
oorspronkelijk uit Nijkerkerveen en 
had altijd bij boeren gewerkt. Haar 
vader was koetsier bij een hout-
handel in Utrecht. Na haar lagere 
schooltijd werkte Alie in Groene-
kan. Alie en Ko kwamen elkaar daar 
wel eens tegen, wat leidde tot een 
verkering. ‘We wisten al heel vroeg 
van elkaars bestaan, want we zaten 
allebei op de School met de Bijbel 
in Groenekan’, vertelt Alie Zij ging 
daar iedere dag met een hele groep 
kinderen lopend naar toe. Ko Evert-
se leerde op de ambachtschool voor 
automonteur en werkte enkele ja-
ren bij een particulier bedrijf op 
de Voorstraat in Utrecht. Daarna 
was hij als monteur vijftien jaar in 
dienst van de gemeente Utrecht op 
de centrale werkplaats. De laatste 
vijftien jaar van zijn arbeidzame le-
ven werkte hij in de beveiliging bij 
de universiteit.

Na hun huwelijk ging het echt-
paar in het ouderlijk huis van Ko 
in Groenekan wonen. De eigenaar 
had er een kamer en een keuken 
bijgebouwd waar zijn ouders in 
gingen wonen. Het huis aan de 
Groenekanseweg werd in 1975 
aangekocht. In 1994 verhuisde het 

echtpaar naar De Bilt. De overgang 
van Groenekan naar De Bilt vond 
Alie geen probleem. Zij was altijd 
al op De Bilt georiënteerd geweest 
en Groenekan was ook anders ge-
worden. Ko en Alie Evertse kregen 
een zoon en een dochter. Ze hebben 
acht kleinkinderen en één achter-
kleinkind, waarvan trots een foto 
wordt getoond. Foto’s verzamelen 
heeft Ko altijd gedaan. Hij laat de 

trouwfoto zien, maar ook een foto 
met de beide kinderen die zestig jaar 
later is gemaakt. Ook is er een foto 
van een Opel kadett uit 1938 die hij 
in 1947 kocht. ‘Die auto was als 
nieuw en had maar 40.000 kilome-
ter gereden.’ Ko Evertse liep al van 
jongs af aan mee op Landgoed Beu-
kenburg waar hij hielp bij de jacht. 
Hij was in zijn vrije tijd vijftien jaar 
boswachter op het landgoed. 

Burgemeester Gerritsen op bezoek bij het jubilerende bruidspaar
(foto Reyn Schuurman).   
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Een gratis kop koffie of thee bij binnenkomst!
Pedicure aanwezig.

400 recensies
8,9

Al vijf jaar op 1*

Wijdte D t/m K - Lengte 36 - 44

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

George In der Maur Beterlopenwinkel

*bron: ‘allebedrijvenin’

Gratis spreekuur
voetklachten:

bel 0346-259459.

HET ITALIAANSE SLEETJE
Met o.a. varkenshaas, pancetta, kruidenolie, zontomaat, bieslook
en pijnboompitjes. In de oven ca. 18 min. op 150°C. 100 gram 1,85

PICANHA
Specialiteit, om aan een stuk of in lapjes te braden. Graan gevoerd,
van het Black Angus rund. Zeer rosé te bakken. 100 gram 2,35

RUNDERBORSTLAPJES
Om te stoven, van het Limousin ras. Met een ouderwets randje.
Ca 2½ tot 3 uur stoven. 500 gram 4,98

THE CHICKEN MISTERY
Met o.a. kip� let, paprika, aubergine & kruidenolie.
Heerlijk met risotto of rijst. Even kort roerbakken. 500 gram 5,00

NIEUW-ZEELANDSE LAMSBOUT
Van ons bekende lamsvlees, puur natuur, met het beentje
er nog in. Om aan een stuk te braden. 100 gram 1,55 

TIP:
SPEENVARKEN SPEKLAPJES

Om krokant te bakken, in de pan of op de barbecue. 500 gram 4,90 
HOLLANDSE KUIKENPOTEN

Dit laat u toch niet lopen? Droog geslacht. Om zelf te braden. 500 gram.2,98

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 7 t/m zaterdag 12 september 2015. Zetfouten voorbehouden.

TOSCAANSE KIPFILET
Uit onze specialiteitenhoek met o.a. kip� let, parmaham,
kaas & basilicum. Lekker thuis genieten. 100 gram 1,45

NÁZOMEREN
tot vér in december!!!

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883 - www.vaarderhoogt.nl

Calluna 
Vulgaris

Kassa
korting25%

Bloeit welig tot vér in december. 
Prachtig in bakken, potten en manden 

of gewoon in uw tuin.

September ... dé maand waarin wij laten zien dat wij 
het predikaat “VIERSEIZOENEN TUINCENTRUM” 

helemaal waarmaken.
Ons showterrein staat boordevol 

bloeiende kleurenpracht, herfst- en winter-
bloeiers, waarmee u tot vér in de winter kleur 

en geur in uw tuin houdt.

Dus laat de tuinstoelen maar lekker staan, 
want het aller-aller-allermooiste genieten 

moet nog komen!
Geldig t/m 

22 september

Noteer vast in uw agenda: 
Najaarsweekend ‘t Vallend 

Blad, zaterdag 26 en 
zondag 27 september

Knopbloeier

De Biltse Grift 
Het thema rond het ‘Einde van de Tweede Wereldoor-
log’ dat dit jaar in De Biltse Grift de rode draad vormt, 
wordt deze maand voortgezet met het verhaal ‘Eind 
november 1944’ van Hans de Groot. Uit het artikel 
Graven van bekende musici in De Bilt/Bilthoven van 
Wim Krommenhoek blijkt dat er een bekende musici 
binnen onze gemeentegrenzen begraven zijn. In de 
rubriek De Bilt toen en nu wordt u weer een kijkje 
geboden op een kenmerkend stukje De Bilt dat in de 
loop der tijd danig veranderd is. De Biltse Grift is ver-
krijgbaar bij: Bouwman, Hessenweg 168, De Bilt | 
The Readshop, Hessenweg 133, De Bilt | Bilthovense 
Boekhandel, Julianalaan 1, Bilthoven | Tobaccoshop 
Henk Hillen, Planetenbaan 17/21, Bilthoven

De omslag van het 
septembernummer 
van De Biltse Grift. 
Op de afbeelding: 
Singer naaicursus 
(bij het artikel: Een 
blik terug in de tijd: 
1937-1940.)

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

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

Kom snel kijken!

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Benieuwd naar de
nieuwe
 collectie?
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Kijken in het brein bij
Bouwman Boeken

door Henk van de Bunt

Het brein heeft iets magisch. Het is het orgaan waarmee we de wereld waarnemen en dat 
ons gedrag aanstuurt en ons gevoel regelt. In de afgelopen tien jaar is bijna net zo veel 

hersenonderzoek gedaan als in de hele eeuw daarvoor.

Een apparaat dat je kind beter 
leert rekenen, Hersenscanners 
vertellen of je liever Coca-Cola 
of Pepsi koopt of Hersenonder-
zoek verandert ons strafrecht. Het 
is lastig te bepalen welke van die 
verhalen waar zijn en welke niet. 

Het boek Kijken in het brein 
neemt je mee in de wondere we-
reld van de hersenscans. Wat kun 
je eigenlijk écht met hersenscans 
onderzoeken? En wat niet? Waar 
liggen de kansen, en wat zijn neu-
romythen of neurosciencefiction? 
Sandra van Aalderen en Meike 
Grol, twee van de drie auteurs, 

komen op 15 september om 20.00 
uur een tipje van de sluier op-
lichten in boekhandel Bouwman 
aan de Hessenweg in De Bilt. Ze 
zullen veelvoorkomende mythen 
ontkrachten, maar ook laten zien 
welke toegevoegde waarde ken-
nis uit het hersenonderzoek heeft 
voor ons dagelijks leven. Bijvoor-
beeld in het onderwijs.

Recensies
‘Weinig ‘breinboeken’ staan zo 
dicht bij het dagelijks leven, zijn 
zo nuchter over de kansen die 
het breinonderzoek biedt, leggen 
zo eenvoudig en genuanceerd uit 

waarom de voorgang complex 
is. Fris van toon en glashelder’. 
‘Kijken in het brein is een vlot 
geschreven, interessant boek, met 
verhelderende tekeningen. Het 
wapent je om de populaire berich-
ten in de media beter op waarde 
te schatten. Een welkom boek in 
tijden waarin we regelmatig fas-
cinerende beloftes lezen over wat 
hersenscans allemaal zouden kun-
nen, maar waarin de toepassin-
gen vaak nog even op zich laten 
wachten’, melden diverse recen-
sies. Graag vooraf aanmelden via 
info@bouwmanboeken.nl of tel. 
030 2200112.

Ecuadoriaanse avocado 
bij Landwaart

door Henk van de Bunt

De avocado is een vrucht. Maar het gaat er natuurlijk niet om of een avocado groente of fruit 
is maar wat het voor je lijf doet. Gelukkig alleen maar goede dingen. Je kunt de avocado zelfs 

rekenen tot één van de meest belangrijke fruitsoorten voor je gezondheid.

Wim Landwaart: ‘Een avocado 
is een echte smulvrucht. Snijd 
een avocado door de helft, een 
beetje peper, zout en limoensap 
erop en lepelen maar. Maar de 
vrucht combineert ook heerlijk 
in allerlei gerechten en salades, 
kan verwerkt worden in salsa’s 
of functioneren als broodbeleg.  

Daarom is het ook zo fijn dat avo-
cado’s super voedzaam zijn. Je 
maakt je lichaam erg blij met een 
paar avocado’s per week. Maar 
het maakt ook uit welke avoca-
do’s je eet. Wij hebben avocado’s, 
exclusief uit Ecuador’. 

Landwaart
Op 1 september is een eerste zen-
ding verse avocado’s direct ge-
plukt vanaf de plantage in Ecua-
dor naar een groep met de beste 
groenteboeren van Nederland en 
een paar in België gegaan. Land-
waart uit Maartensdijk maakt deel 
uit van die groep ‘specialisten’. 
Deze avocadoplanten groeien 

op de evenaar, op een hoogte 
van zo’n 1900 meter boven de 
zeespiegel, met voeding uit een 
vruchtbare vulkaanbodem en wa-
ter uit 7 natuurlijke waterbronnen. 
Na de pluk worden ze direct klaar 
gemaakt voor transport met het 
vliegtuig om vervolgens direct uit 
te leveren aan deze groep groen-
teboeren. 

Advies over uitbreiding 
tuincentrum opgevolgd

Het college van Burgemeester en Wethouders van De Bilt volgt het 
advies van de bezwarencommissie over het bedrijf Ranzijn Tuin en 
Dier, Universiteitsweg 2, op. Het verlenen van een vergunning voor 
de uitbreiding van het tuincentrum leidde tot bezwaren van omwo-
nenden.

Ook een aantal bedrijven en dierenartsen maakten bezwaar, onder an-
dere omdat het vestigen van een dierenkliniek op de locatie niet past 
in het bestemmingsplan. Het college besloot dat hiervoor een nieuw 
vergunningstraject noodzakelijk is.

Noodzaak
Begin dit jaar verleende het College een vergunning aan Ranzijn Tuin 
en Dier voor het uitbreiden van het tuincentrum voor de verkoop van 
tuinartikelen. Dit leidde tot bezwaren van omwonenden en dierenart-
sen, die hun zorgen uitten over de gevolgen van de uitbreiding. De 
bezwarencommissie liet weten dat de noodzaak van de uitbreiding 
onvoldoende toegelicht is in de vergunning. De aanvrager is in gele-
genheid gesteld om een aanvullende toelichting te geven. Volgens het 
college is de economische noodzaak van de uitbreiding nu voldoende 
aangetoond. 

Kliniek
Ook was er bezwaar tegen de vestiging van een dierenkliniek op de lo-
catie. De vergunning die er ligt, dekt volgens de adviescommissie niet 
alle activiteiten van Ranzijn Tuin en Dier. Het college volgt de bezwa-
rencommissie in het standpunt, dat de verkoop van diervoeder en een 
dierenkliniek niet onder het begrip tuincentrum valt. Overige bezwaren 
tegen de uitbreiding zijn ongegrond verklaard door de bezwarencom-
missie; dit advies neemt het college ook over. Deze bezwaren gingen 
onder andere over de impact van de uitbreiding op de lichtuitstraling op 
de omgeving en overlast door de opslag van vuurwerk. 

Nieuw vergunningstraject 
Voor de afdeling ‘dier’ met dierenkliniek heeft Ranzijn intussen een 
vergunningaanvraag ingediend. De nieuwe aanvraag zorgt er voor 
dat de strijdigheid met het bestemmingsplan wordt opgeheven na het 
verlenen van de vergunning. Bij het nieuwe vergunningstraject is in-
spraak mogelijk en neemt de raad ook deel aan de besluitvorming. 

Verkiezing beste 
ondernemers

De beste winkelier, het beste bedrijf en de beste startende ondernemer 
kunnen zich dit jaar weer laten verkiezen tot Biltse Ondernemer van het 
Jaar. Iedereen kan zijn of haar favoriet tot uiterlijk 15 oktober aanmel-
den via www.debiltseondernemer.nl. De winnaars worden 25 november 
bekendgemaakt.

Deze tweejaarlijkse verkiezing is een initiatief van de Lions Club De 
Bilt-Bilthoven, de Biltse Ondernemers Federatie en de gemeente De 
Bilt en vindt dit jaar voor de vijfde maal plaats. Een lustrumeditie. Be-
drijven, instellingen en inwoners kunnen tot 15 oktober aanstaande hun 
ondernemer aanmelden via www.debiltseondernemer.nl. Op 25 novem-
ber worden de winnaars officieel bekend gemaakt tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in het gemeentehuis.

De criteria waarop de kandidaten dit jaar worden beoordeeld zijn:
• Passie en overtuiging
• Klantgerichtheid
• Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen
• Continuïteit

U kunt ondernemers nomineren in drie categorieën: winkeliers, bedrij-
ven en startende ondernemers. Een starter is een ondernemer die zijn 
activiteiten in de loop van 2014 of in 2015 is begonnen en door zijn 
succesvolle optreden hoge verwachtingen wekt. Kijk voor aanmelden 
en meer informatie over de verkiezing Biltse Ondernemer van het Jaar 
2015 op www.debiltseondernemer.nl.

Bos trakteert Toutenburg

Banketbakker Matthie Simons van bakkerij Bos kan dankzij de eindeloze aanvoer van bramen nog steeds 
bramentaartjes maken. Het plukteam van Zorgboerderij Nieuw Toutenburg ging hij nog eens extra bedanken 
voor hun inspanningen. Die traktatie viel duidelijk in de smaak.



Ook zo’n heerlijke 
vakantie gehad?

En nu uw vakantiekilo’s kwijt? 
Dat kan bij Slim Figure Clinics.

Voor hem en haar!
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Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

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

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • Karel Hendriksen

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

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

uit de zes kernen.

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Afwashulp gezocht...

Op zoek naar een goed betaalde vakantiejob? 
Of weet jij iemand voor ons? 

Dan verdien je een lunch voor 2 personen...

Voordaan opent eerste waterveld
Op zondag 20 september aanstaande 
wordt het eerste waterveld van hockey-
club Voordaan feestelijk in gebruik geno-
men voor aanvang van de wedstrijd van 
Dames I tegen Schaerweijde. Later die 
middag speelt het gepromoveerde Heren 
I zijn eerste thuiswedstrijd in de hoofd-
klasse tegen Amsterdam.

De komst van het waterveld is een mijl-
paal in de 80-jarige geschiedenis van 
Voordaan en van groot sportief belang 
voor het tophockey en de ontwikkeling 
van de jeugd. De club bestaat dit jaar 80 
jaar en op 20 september worden ook de 
eerste activiteiten van het lustrumjaar ge-
organiseerd. 

(Anne Goorkate)

Het waterveld van Voordaan wacht op het 
officiële startsein.

Voor deze wijken
zoeken wij bezorgers

PER DIRECT
Wijk 101:  Emmaplein,

Prins Bernhardlaan,
Uilenpad, Vinkenlaan

Wijk 113:  Betje Wolffl aan,
da Costalaan,
de Genestetlaan,
Laurillardlaan,
ten Katelaan

Wijk 116:  Bachlaan, Handellaan,
Mozartlaan, Schubertlaan,
Wagnerlaan 

Wijk 120:  Heidepark,
Rembrandtlaan,
Ruysdaellaan, van 
Dijcklaan, van Ostadelaan

Wijk 134:  Koppellaan, Kruislaan,
Middellaan, Spoorlaan,
Wissellaan

Wijk 185:  Hercules Segherslaan,
Gerard Doulaan,
De Hooghlaan,
Albert Cuyplaan,
Hobbemalaan tot aan
Gezichtslaan

PER 30 SEPTEMBER
Wijk 181:  Emmalaan, Kloosterlaan,

Oude Bunnikseweg,
Prinsenlaan,
Universiteitsweg,
Wilhelminalaan

Mail naar info@vierklank.nl
of  bel 0346-211992
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Basisschool ‘t Kompas
krijgt nieuw schoolplein

door Walter Eijndhoven

Donderdag 17 september opent basisschool ‘t Kompas in Westbroek haar nieuwe schoolplein. 
Het schoolplein is veel groener geworden, er is een gedeelte met gras, een heuvel met een duiker, 

verder een wilgentunnel en zelfs een echte buitenleshoek.

Het schoolplein ziet er heel an-
ders uit dan een jaar geleden. 
Daar is dan ook veel aan vooraf-
gegaan. Greetje Klein Gotink, di-
recteur van ‘t Kompas vertelt: ‘Het 
schoolplein was echt aan verande-
ring toe. Door de jaren heen was 
het speelplein totaal verwilderd en 
de speeltoestellen waren verou-
derd. Tijd dus voor iets nieuws’. 

Ouders
Natuurlijk ontstaat een nieuw 
schoolplein niet vanzelf. Twee jaar 
geleden werden ouders van leer-
lingen benaderd door het school-
bestuur of zij wilden meedenken 
over de inrichting van het nieuwe 
plein. In een mum van tijd was een 
werkgroep geformeerd en kon het 

brainstormen beginnen. Klein Go-
tink: ‘De werkgroepleden kwamen 
met allerlei ideeën aanzetten: het 
organiseren van acties, een dorps-
bingo, sponsoring. Aan van alles 
werd gedacht’.

Sponsoring
Beetje bij beetje werd het benodig-
de geld ingezameld. Sponsorgeld 
kwam binnen via het Coöperatie-
fonds van de Rabobank en ook de 
Stichting ‘Mens en zijn Natuur’ 
deed een duit in het zakje. In sa-
menwerking met het Dorpshuis 
werd een grote dorpsbingo geor-
ganiseerd, waar veel mensen en 
bedrijven uit Westbroek en omlig-
gende dorpen aan hebben bijge-
dragen. ‘Natuurlijk kon de school 

ook niet achterblijven en zodoende 
hebben wij een flink bedrag opzij 
gezet voor het schoolplein’, aldus 
Klein Gotink.

Vrijwilligers
Het nieuwe plein had er nooit ge-
weest zonder de inzet van vele 
vrijwilligers. Klein Gotink ver-
volgt: ‘Onze dank gaat uit naar de 
bedrijven, ouders en anderen die 
dagen en avonden aan het werk 
zijn geweest. 

Het schoolbestuur wil dan ook ie-
dereen uitnodigen om op donder-
dag 17 september om 15.15 uur 
bij de opening aanwezig te zijn 
en aansluitend ons nieuwe school-
plein te bekijken’. 

Het nieuwe schoolplein van ‘t Kompas ligt er strak bij.

Slagwerkcursus 
Vrijdag 18 september start een cursus slagwerk bij de Brandweer-
harmonie. Hou je van lekker bewegen op swingende ritmes of uit 
je dak gaan op een trommel, dan is deze cursus wat voor jou. Ben 
je 8 jaar of wat ouder ga dan kennis maken met alle instrumen-
ten die je in een slagwerk groep tegen kan komen. Instrumenten 
en trommelstokken zijn aanwezig. De cursus wordt afgesloten met 
een spetterend en swingend optreden. De cursus start in basisschool 
‘De Regenboog’ aan de Aeolusweg 8 in De Bilt. Begin oktober gaat 
de Brandweerharmonie na 55 jaar weer terug naar de Brandweer-
kazerne om te repeteren. Bel voor meer informatie Helen van der 
Vliet, secretaris tel: 030-2213513 of ga langs op vrijdagavond vanaf 
19.00 uur in de Regenboog.

Open dag scouting 
De Rover Crofts Groep (RCG) houdt zaterdag 12 september van 
10.00 tot 17.00 uur een open dag. Voor jongens en meisjes van 5 t/m 
11 jaar is er de mogelijkheid om met een activiteit mee te draaien. 
De speltakken houden hun activiteiten op de reguliere tijden: Bevers 
(5 t/m 7 jaar) en Welpen (7 t/m 11 jaar), beiden van 10.00 tot 12.00 
uur. Wil je meedoen, zorg dan dat je een kwartier voor aanvang aan-
wezig bent bij het Troephuis aan de Ruysdaellaan in Bilthoven. Wie 
er niet de hele opkomst bij kan zijn, maar wel graag wil horen en 
zien wat scouting allemaal inhoudt, is op 12 september ook van har-
te welkom. Van 10.00 tot 17.00 uur staat de speltakleiding u graag 
te woord.

Slim met muziek bij KBH
De Koninklijke Biltse Harmonie start in september weer met de cursussen SuperKids en AMV 

Kids. Leerlingen van groep 2 en 3 van de basisschool kunnen deelnemen aan Superkids,
en leerlingen van groep 4 en 5 aan AMV kids. Samen muziek maken is leuk,

en bovendien heeft muziekles een positieve invloed op intelligentie en
sociale vaardigheden van jonge kinderen (www.muziekmaaktslim.nl). 

 
Het doel van de cursus SuperKids 
is om kinderen spelenderwijs ken-
nis te laten maken met muziek. 
Onder leiding van muziekdocente 
Petra van de Wijngaard spelen, 
dansen en zingen de leerlingen 
een uur lang, om de week op za-
terdagochtend. 

Er worden gehoor , geheugen , en 
concentratiespelletjes gedaan en 
de kinderen maken kennis met 
een aantal blaas  en slagwerkin-
strumenten. Daarnaast maken ze 
zelf ‘muziek’ met eenvoudige mu-
ziekinstrumenten. Op zaterdag 26 

september van 9.00 tot 10.00 uur 
( groep 2) en van 10.15 tot 11.15 
(groep 3) kan je een gratis proef-
les volgen. 

AMV
Algemene Muzikale Vorming 
is een muzikale basiscursus ter 
voorbereiding van muzieklessen 
op een instrument. De kinderen 
leren noten lezen en spelen op een 
blokfluit. Onder leiding van Joke 
Firet Stegeman (vakleerkracht 
muziek en docente Biltse Muziek-
school) maken de leerlingen een 
bewuste keuze voor het instru-

ment dat ze eventueel willen leren 
bespelen. 
De cursus is gebaseerd op het edu-
catieproject ‘Windkracht 6’ van 
Kunstfactor en bestaat uit 10 les-
sen. De eerste les een gratis proef-
les en wordt gehouden op woens-
dag 23 september van 16.00 tot 
16.45 uur. De lessen worden ge-
geven in gebouw ‘De Harmonie’, 
Jasmijnstraat 6B in De Bilt. 

Voor meer informatie en aanmel-
dingen kunt u contact opnemen 
met Jetty de Vries
(opleidingen@biltseharmonie.nl).

Taalpunten De Bilt 
Zaterdag 5 september gaven wethouder Jolanda van Hulst-Mazirel 
en bibliotheekdirecteur Bonne Westdorp samen het startsein voor 
De Taalpunten De Bilt tijdens het Open Huis van Het Lichtruim. 

In de gemeente De Bilt zijn er circa 400 volwassenen, die onvol-
doende de Nederlandse taal beheersen om mee te kunnen doen in 
de maatschappij en in een werkomgeving te functioneren. Om deze 
mensen te bereiken en een helpende hand te bieden starten Biblio-
theek Idea, MENS De Bilt en Steunpunt Vluchtelingen De Bilt een 
netwerk van Taalpunten in De Bilt. 

Taalpunten 
De drie organisaties zetten gezamenlijk hun kracht en expertise in 
om meer laaggeletterden de gemeente De Bilt te bereiken en pas-
sende taalhulp te bieden. Het Taalpuntennetwerk verbindt ook ande-
re organisaties en burgers. Op deze wijze kan aantoonbaar worden 
gezorgd voor een verbetering van de taalvaardigheid van laaggelet-
terden. 

De Taalpunten worden ondersteund door de gemeente De Bilt en de 
landelijke Stichting Lezen & Schrijven. Het startsein van de taal-
punten ging vooraf aan de landelijke Week van de Alfabetisering. In 
deze week van 7 t/m 13 september is er landelijk aandacht voor het 
probleem van laaggeletterdheid.

[HvdB]

De wethouder overhandigde een cheque ter waarde van 30000 euro ter 
ondersteuning.

(foto Reyn Schuurman)



Per 1 augustus 2015 is het notariskantoor van 
mr. B.E. van den Berg in Bilthoven definitief 
gesloten.

Het Ministerie heeft vanaf die datum alle notariële akten die notaris 
Van den Berg onder zich hield, toegewezen en in bewaring gegeven aan 
Notarissen Houwing van Beek in Bilthoven.

Het gaat om de akten van:
mr. B.E. van den Berg, mr. J. van den Berg-Pheifer, mr. P.F. Goedendijk 
(gedeeltelijk protocol), mr. F.W. in den Bosch, J.R.M. Ruijgrok, 
H.J. Nagtzaam, J.L. Docter en F.M. la Chapelle.

We hebben eveneens de akten van mr. H.J. Alers in bewaring. Mocht u 
een afschrift van uw akte nodig hebben of wilt u advies, dan kunt u bij 
ons terecht.

We willen u graag leren kennen. Daarom nodigen wij u van harte 
uit op onze ‘open dag’ op zaterdag 10 oktober 2015 tussen 
11:00 uur en 16:00 uur bij ons op kantoor aan de Soestdijkseweg 
Zuid (vlak bij het spoor).

Altijd betrokken. Altijd dichtbij.

Postbus 210
3720 AE  Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 267
3721 AE  Bilthoven

T (030) 229 08 11
F (030) 228 74 15
info@houwingvanbeek.nl
www.houwingvanbeek.nl

Notarissen Houwing van Beek
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Veranderd maar herkenbaar
Met hulp van de kern-historie-deskundigen Hans de Groot (Bilthoven) en Koos 

Kolenbrander (Maartensdijk) kijken we nog een keer terug aan de hand van een foto van 
‘toen’ en brengen we met een actuele foto het ‘nu’ in beeld.

De oude voorgevel van het pand Kerkdijk 3 in West-
broek, waar vanaf 1987 Cafetaria en IJssalon De 
Gram is gevestigd heeft de vermelding beschermd 
dorpsgezicht. Het pand heeft vooral een rijke sociale 
historie. Bij een verzamelaar van oude dorpsfoto’s 
vond Koos Kolenbrander een afbeelding uit de jaren 
dertig van de vorige eeuw van het pand; toen nog de 
schilderwerkplaats van de familie Geurtsen. 

Aart van Oostrum verkreeg in 1972 een vergunning 
om in het pand Kerkdijk 3 een cafetaria te begin-
nen. 

Daar ging hij to 1987 mee door. Op de afscheidsre-
ceptie van Aart in het Dorpshuis kwamen 800 men-
sen. Daarna werd het Cafetaria van Cor en Coby 
de Gram. 

Cafetaria de Gram wordt 
per 1 oktober ‘Cafetaria 
Coen’. [foto Henk van de 
Bunt]

Kerkdijk 3 in Westbroek 
voordat er een cafetaria 
was gevestigd. [foto uit 
de verzameling van Rienk 
Miedema]
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Gerrit van Esterik exposeert
door Henk van de Bunt

Tijdens Monumentendag op zaterdag 12 september is er in de Dorpskerk van De Bilt een 
eendaagse expositie van Gerrit van Esterik (Bilthoven) in het kader 

van het thema van deze Monumentendag.

Gerrit van Esterik tekende en schil-
derde als kleuter al graag. Het liefst 
wilde hij na de mulo naar de Kunst-
academie, maar vanwege de reactie 
van zijn ouders is hij maar naar de 
kweekschool gegaan. Vervolgens 
ging hij ‘s avonds naar de Kunst-
academie en studeerde hij geschie-
denis. Gerrit van Esterik is werk-
zaam geweest in het onderwijs. 
Hij heeft les gehad van Jan van de 
Berge (leraar en begaafd kunste-
naar in Gouda) en hij volgde o.a. 
lessen op de (avond-)academie in 
Utrecht. Hij is opgegroeid in Woer-
den, waar hij medeoprichter was 
van de Woerdense kunstenaarsver-
eniging. Gerrit was jarenlang leraar 
tekenen en geschiedenis op o.a. de 
Oranje Nassau School in Bilthoven 
en geeft teken- en schilderles aan 
een groep mensen in Maartensdijk. 
In het Sojos-gebouw begeleidt van 
Esterik al jaren op donderdag en-
thousiaste mensen die onder zijn 
leiding vooral schilderen en aqua-
relleren. Er is voldoende ruimte 

voor eigen initiatieven, vooral voor 
mensen met (veel) ervaring, maar 
ook mensen met weinig ervaring 
zijn welkom. Hijzelf houdt zich 
hoofdzakelijk bezig met schilde-
ren, aquarelleren, tekenen en etsen. 
Hij exposeerde diverse keren in 
binnen- en buitenland. 

Kleurig
Het museum van Woerden heeft 
een drieluik van hem in haar col-
lectie en in de Oranje Nassaus-
chool te Bilthoven bevindt zich een 
muurschildering Ook in een kleu-
terschool in Nicaragua heeft hij een 
muurschildering aangebracht. Zijn 
werk is meestal niet al te groot van 
formaat en realistisch. In zijn jon-
gere jaren ademde zijn werk vaak 
een zeker pessimisme of een wat 
weemoedige sfeer. Daar is later 
veel minder sprake van. Zeker de 
laatste twaalf, dertien jaar is zijn 
werk veel kleuriger geworden en 
heeft het een expressionistischer 
inslag gekregen.

Invloed
Gerrit van Esterik: ‘De schilderij-
en en aquarellen die geëxposeerd 
worden, kunnen als ‘religieuze 
kunst’ beschouwd worden. Religie 
en kerk hebben bij mij altijd een 
belangrijke rol gespeeld en dat is 
terug te zien in mijn werk. Al het 
werk dat in de Dorpskerk hangt 
ademt als het ware religie uit, maar 
wel op verschillende manieren. 
Soms is het een Bijbels onderwerp 
en direct herkenbaar - zoals bijv. 
de verloren zoon - , maar vaak is 
het diffuus, moet de toeschouwer 
dieper graven en kan de titel daar-
bij behulpzaam zijn en soms zelfs 
noodzakelijk’. In de loop van zijn 
leven is Gerrit van Esterik beïn-
vloed door verschillende stijlen. 
Aanvankelijk was zijn – meestal 
kleine – werk wat melancholisch 
en niet zo kleurrijk. Bruin en geel 
speelden een periode een grote rol. 
Later wordt zijn werk kleurrijker 
en vaak ook lichter. Invloeden van 
magisch- en surrealisme zijn tot nu 

toe zichtbaar, maar ook het expres-
sionisme en soms kubisme zijn te 
zien. 

Symbolen
Kerken, zoals de Biltse Dorps-
kerk en de Petruskerk in Woerden 
zijn ook regelmatig te zien, maar 
veelal symbolisch bedoeld. Bijna 
altijd is Van Esterik op zoek naar 
diepere lagen en hij heeft dat op 

verschillende manieren proberen 
te bereiken. Zo heeft hij de laatste 
tijd, naast olieverf, ook acrylverf 
gebruikt, mede omdat acryl wat 
anders ‘werkt’.

De Dorpskerk is zaterdag 12 sep-
tember van 10.00 tot 16.30 uur 
voor deze expositie geopend en 
van Esterik zal ook daarbij aanwe-
zig zijn.

Gerrit van Esterik op de Oranje Nassau School naast de muurschildering 
van zijn hand (1982): ‘Het lesgeven vond ik ook hartstikke leuk’.

Oude Dorp De Bilt gaat weer 
bruisen van activiteiten 

door Guus Geebel

Zaterdag 12 september vindt in Het Oude Dorp De Bilt de inmiddels traditionele Markt- en 
Oldtimerdag plaats. De Oldtimers nemen voor de vijfde keer deel aan de dag. De organisatie 

hoopt dat ter gelegenheid van dit eerste lustrum de auto’s die dag
letterlijk in het zonnetje worden gezet. 

Na een kort optreden van de Sgt Wil-
son’s Army Show geeft burgemees-
ter Arjen Gerritsen om 10.00 uur het 
startsein voor de Marktdag. De Sgt 
Wilson’s Army Show vertolkt muziek 
uit de jaren veertig en vijftig. De zan-
geressen treden later die dag op om 
12.45, 14.00 en 15.00 uur. Om 10.30 
uur vertrekken de oldtimers voor de 
zeventig kilometer lang Herbieroute, 
die tot ongeveer 12.00 uur duurt.  

De oldtimers worden uitgeleide ge-
daan door de Bigband van het Kun-
stenhuis. In de stoet rijdt ook Bus 27 
mee. De bus reed vroeger voor het 
Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht 
(GVU) en deed dienst in de Schepen-
buurt. Om 14.30 uur maakt de bus 
een rit van dertig kilometer door de 

gemeente De Bilt, die mensen voor 
vijf euro kunnen meemaken. De op-
stapplaats is op de Dorpsstraat.

Braderie
Op de braderie wordt in meer dan 
140 kramen een grote variëteit aan 
spullen te koop aangeboden. Er is 
een rommelmarkt en voor hapjes en 
drankjes biedt Brasserie 70 een ter-
ras, waarvan 50 m2 overdekt is. Op 
de twee podiums vinden allerlei op-
tredens plaats. De deur van de Dorps-
kerk staat open en de toren is te be-
klimmen. In de kerk wordt religieuze 
kunst tentoongesteld vervaardigd 
door kerkgemeentelid Gerrit van Es-
terik. ’s Middag worden de oldtimers 
voor bezichtiging opgesteld in de 
Dorpsstraat. De eigenaars zullen be-

zoekers graag informatie willen ge-
ven over hun voertuig. Een deskun-
dige jury gaat bepalen wat de mooiste 
auto’s zijn. De eigenaars van de drie 
mooiste oldtimers krijgen een prijs. 

Doelen
Aan de Markt- en Oldtimerdag zijn 
goede doelen verbonden. De op-
brengst van de dag gaat dit jaar naar 
het Hillcrest Aids Centre in Durban 
Zuid-Afrika, naar de bouw van een 
klaslokaal in Nkhoma in Malawi 
en de opvang van gehandicapten 
in Blantyre in Malawi. Medeorga-
nisator Anco de Rooij hoopt dat de 
opbrengst die van vorig jaar gaat 
overstijgen. De Marktdag eindigt om 
16.30 uur. Parkeren kan bij de Gront-
mij, ingang De Holle Bilt 22.

Anco de Rooij verwacht ook dit jaar weer veel bezoekers.

Open Monumentendag
Op zaterdag 12 september zetten diverse monumenteigenaren in ge-
meente De Bilt de deuren open om bezoekers te verwelkomen en ze 
te laten genieten van historie, architectuur, vakmanschap, ambacht 
en kunst. Het Comité Open Monumentendag De Bilt heeft met hen 
op basis van het thema ‘Kunst en Ambacht’ voor jong en oud een 
boeiend programma uitgewerkt. 

Op diverse plekken zijn er rondleidingen, concerten en presentaties. 
De diverse monumenten zijn met elkaar verbonden door een speci-
aal hiervoor ontwikkelde fietsroute die door de verschillende kernen 
van de gemeente De Bilt voert. Op diverse plekken in de gemeente 
zoals bij bibliotheken, het Gemeentehuis en diverse winkels zijn het 
dagprogramma en de fietsroute op te halen. De documenten en in-
formatie over de monumenten zijn ook terug te vinden op de website 
www.monumentendebilt.nl. Van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 
september vindt het scholenproject plaats en bezoeken de oudste 
leerlingen van verschillende basisscholen een monument. 

Opening
Open Monumentendag 2015 De Bilt wordt zaterdag 12 september om 
10.00 uur feestelijk geopend door wethouder Hans Mieras in Huize 
Gaudeamus, Gerard Doulaan 21 te Bilthoven. Belangstellenden zijn 
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Overige te bezich-
tigen monumenten zijn het voormalig Gemeentehuis Maartensdijk, 
Tuinderij van Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk, Langhuis-
boerderij Maartenshoeve in Westbroek, Molen Geesina in Groene-
kan, Nederlands Hervormde Kerk Westbroek (Kerkdijk), Onze Lie-
ve Vrouwe van Altijddurende Bijstand Gregoriuslaan Bilthoven, De 
Woudkapel (Sweelincklaan) en Villa Trinari (Soestdijkseweg-Noord), 
beiden te Bilthoven en de Dorpskerk (Dorpsstraat) te De Bilt. Geen 
monument, maar wel bijzonder is de rondleiding en de bezichtiging 
van de historiserende renovatie van het Heemstrakwartier in De Bilt. 

In Lage Vuursche is de Hervormde Kerk open. Daar is o.a. de eiken-
houten preekstoel die uit 1640 stamt te bekijken.

Dinsdag 15 september is er 
weer een Alzheimer Café in De 
Bilt. De locatie is het restau-
rant in woon- en zorgcentrum 
De Koperwiek in Bilthoven. 
Een Alzheimer Café is de bena-
ming voor een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor mensen 
met (beginnende) dementie, hun 
familieleden, vrienden en ande-
re belangstellenden. Het thema 

van deze avond is ‘Rol van de 
huisarts bij dementie’ . Het pro-
gramma begint om 20.00 uur en 
eindigt om 21.30 uur. U hoeft 
zich niet vooraf aan te melden. 

Voor meer informatie over het 
Alzheimer Café (ook over ver-
voer): Alida Melkert, tel.nr. 030 
6562977 of Bea van Doeland, tel. 
030 2219022.

Huisarts en dementie in Alzheimercafé
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Verkoping voor Adullam 

Op zaterdag 20 september is 
er voor de 29ste keer een ver-
koping voor Stichting Adullam 
Gehandicaptenzorg op het ter-
rein achter de Hervormde Kerk, 
Dorpsweg 40 te Maartensdijk. 
Er is weer van alles te vinden: 
Deze zaterdag zal alles wat u 
bij stomerij Kok, Dorpsweg 44, 
koopt geheel ten goede komen 
aan de opbrengst van deze ver-
koping. Voor kinderen zijn er 
allerlei spelletjes en activitei-
ten. 

Kunst van de kwetsbaarheid 

Vanwege de grote belangstel-
ling in het vorig seizoen her-
haalt Maria van den Boer vanaf 
11 september de gespreksgroep 
‘Kracht van de kwetsbaarheid’, 
gebaseerd op Brené Brown’s 
bestseller. Veel mensen hebben 
dit boek gelezen en er op zijn 
minst van gehoord. Waarom 
hebben we er zo veel moeite 
mee om naast onze sterke kan-
ten, ook onze zwakke plekken te 
durven tonen? Tijdens vier bij-
eenkomsten op vrijdagochtend 
onderzoeken de deelnemers 
samen hoe zij kwetsbaarheid 
in hun leven kunnen toelaten 
en wat dat hen kan opleveren. 
Aanmelden mvdboer@planet.nl 
of 030 2281332. 

Limburgse blues

Arno Adams wordt de onge-
kroonde koning van de Lim-
burgse blues genoemd. Op vrij-
dag 18 september komt hij voor 
een bijzonder huiskamerconcert 
naar het Weeshuis van de Kunst, 
Jasmijnstraat 6 in De Bilt. Aan-
vang 20.00 uur. Arno Adams 
zingt over alles wat onrecht en 
onecht is. Over ‘t leven zelf. 
Met messcherpe precisie schil-
dert hij zijn observaties in het 
mooie Belfelds dialect. Soms 
zwartgallig, vaak ontroerend en 
doorgaans doorspekt met ironie. 
Voor meer informatie en aan-
melding: www.hetweeshuisvan-
dekunst.nl.

Expositie in de Woudkapel 

Tot 9 november exposeert Mar-
tin Meulenberg zijn foto’s van 
kleine organismen. . Martin 
Meulenberg was docent aan de 
School voor de Journalistiek in 
Utrecht. Hij gaf onder ande-
re lessen massacommunicatie, 
beeldtaal en fotografie. In juni 
2004 kreeg hij een hersenin-
farct. Met als gevolg afasie en 
een rechtszijdige verlamming, 
waardoor hij zijn docentschap 
moest opgeven. Hij houdt zich 
thans vooral bezig met macro-
fotografie. De foto’s van Mar-
tin Meu-lenberg zijn te bekij-
ken tijdens de openingstijden 
van De Woudkapel iedere zon-
dag van 10.30  tot 12.30 uur 
en op afspraak via tel.nrs. 030 
2281260 of 06-53103969. De 
opening is op zondag 27 septem-
ber om 12.00 uur.

Acties zijn geldig van woensdag 9 t/m dinsdag 15 september 2015

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

   Hoogvliet,

Hoogvliet Bilthoven: Leyenseweg 127 - Bilthoven

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Unox soep in pak of zak 
Alle zakken van 570 ml of pakken van 1000 ml
Per stuk
van: 1.69 - 2.84
voor: 0.84 - 1.42

 Shoarma-, gyros- 
of roerbakreepjes 
Kilo
van: 7.29
voor: 4.37

40%
korting

50%
korting

Campina 
Optimel drink 
Alle pakken van 1 liter
Per pak
van: 1.18 - 1.37
voor: 0.70 - 0.82

40%
korting

SPECTACULAIR!

Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!
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Klaverjassen bij SVM
Vrijdagavond 11 september kunt u weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem 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. Voor aan- of 
afmelden: tel. 0346 212366 of 06 51832063. 

Seizoenstart SVM 
vertraagd 

Ook voor SVM 1 en 2 gingen de (uit-)wedstrijden dit weekeinde 
niet door. De competitiestart voor de gepromoveerde Maartensdij-
kers wordt dus tenminste één week vertraagd. 

Zaterdag 12 september speelt SVM 1 thuis om 14.30 uur tegen het 
Amersfoortse CJVV dat in de seizoenouverture tegen FC Drieber-
gen doelpuntloos remiseerde. [HvdB] 

Uitslag Wedvluchten 
Postduiven Vereniging De Bilt verscheepte 125 jonge duiven naar 
Duffel. De eerste 10 kwamen in deze volgorde terug: Ron Van Veggel 
& Zn. 1 en 7, Comb. Steenbeek & Zn. 2 en 3, Peter van Bunnik 4 en 
5, Comb. van Grol & Zn. 6 en 10 en J.A. de Rooij 8 en 9. 

Ook kwamen 83 vogels in de zgn. na-vluchten-reeks eveneens uit het 
Belgische Duffel. Hier waren de winnaars: Comb. Turk & van Zels 1, 
44 en 10, Ron van Veggel & Zn. 2, Comb. Steenbeek & Zn. 3 en 5, 
Comb. van Grol & Zn. 6, Peter van Bunnik 7 en 8 en Ron Miltenburg 
9.

Zonnebrillentoernooi
Het badmintonnen van SV Irene is 
ook op donderdag weer begonnen. 
Om de overgang van het zomerse 
strand naar de zaal te vergemakke-
len moesten de spelers om beurten 
met een zonnebril spelen. In de zaal 
was dat niet zo’n succes: het leek 
meer op badmintonnen op de tast. 
Toch werd er intensief gestreden 

voor de punten. 

De winnaars mochten de zonnebril-
len, die door ‘Whisky- en Wijn-
handel Verhaar’ beschikbaar waren 
gesteld, mee naar huis nemen. Dit 
was de start van het seizoen. Nor-
maliter wordt er op donderdag door 
de senioren echt gebadmintond op 

verschillende niveaus, zodat men 
na een inspannende gezellige och-
tend weer gezond vermoeid naar 
huis gaat. Geïnteresseerden, die 
een keer willen meespelen zijn van 
harte welkom in de Kees Boekehal 
van 9.00 tot 11.00 uur.

(John Nagtegaal)

Zonnige training bij SV Irene badminton.

Proeflessen Pilates
Pilatesschool Anders Beter bestaat inmiddels 10 jaar. Dit seizoen ver-
zorgt de school pilates-les op dinsdagavond in Hollandsche Rading in 
het dorpshuis, op woensdagochtend en donderdagavond in de Groene 
Daan in Groenekan en op maandagavond en woensdagavond in Het 
Lichtruim in Bilthoven. 

In Groenekan en Hollandsche Rading is nog ruimte; de bijeenkom-
sten in Het Lichtruim zijn vrijwel vol geboekt. Pilates is geschikt 
voor jong en oud om blessures te voorkomen en de spieren sterk te 
houden, waardoor spierdegeneratie op oudere leeftijd nagenoeg geen 
kans krijgt. 

Pilatesoefeningen zijn grondoefeningen waarbij gebruik wordt ge-
maakt van een kleine en grote pilatesbal waardoor de oefeningen af-
wisselend en leuk zijn om te doen. 

Bel voor meer informatie tel. 06 20137957 of raadpleeg 
www.andersbeter.nl ook voor informatie over (gratis) proeflessen.

Slecht weer voor FC De Bilt

Helaas gingen de wedstrijden van FC De Bilt 1 en 2 tegen respectievelijk Zevenhoven en Woudenberg niet 
door. Daarom deze week slechts een teamfoto van het eerste team gemaakt door Henk Willemsen. Aanstaande 
zaterdag staat de thuiswedstrijd FC De Bilt – Almere op het programma; Almere verloor zaterdag met 1-0 van 
Aalsmeer. [HvdB] 

Nieuwe sponsor Tweemaal Zes 
Jumbo Jelle Farenhorst en 
Tweemaal Zes zijn recent tot 
elkaar gekomen in de vorm van 
sponsoring. Afgelopen zaterdag 
werd door eigenaar Jelle 
Farenhorst en TZ-voorzitter Bert 
Bos het sponsorcontract officieel 
ondertekend in de kantine van TZ. 

De vereniging is er trots op dat 
zij de winkel van deze sponsor 
de komende periode mogen 
promoten. Daarnaast verbindt 
de sponsor zijn naam aan het 
jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi.

(Hester Ploeg-van Laatum)



Nootjes
Te koop aangeboden

H O R L O G E - B A N D J E S 
incl. aanzetten. Horloge-
batterijtjes incl. inzetten. bij 
Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Blauwe rollator met mand 
€ 35,-. Tel. 030-6924847

1 doos kinderboeken (ong. 50 
st). Voor alle leeftijden tot 12 
jaar. In een koop € 10,-. Tel.  
06-16380350

Gratis af te halen konijnen-
hok. Tel. 06-47440940

3 vazen “Fora” Gouda plateel, 
mooi beschilderd € 47,50. 
Tel. 030-2292338

Bladblazer. Blaast, zuigt en 
versnippert € 25,-. Combi 
trimmer € 50,-. Tel. 030-
2624616

Vouwboek poppenhuis 
Meggendorfer (kopie) voor 
€ 12,-. Tel. 030-6976217

S C H O E N P O E T S -
PRODUCTEN bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Eenvoudige kinderboeken, 
nieuw, 12 stuks voor € 6,-. 
Tel. 030-6976217

Donald Duck collectie € 2,50. 
Leren grijze herenhandschoe-
nen nieuw € 3,50. Tel. 0346-
211738

Doos vol met het tijdschrift 
Quilten € 10,-. Tel. 0346-
243756

R.V.S. verrijdbaar kledingrek, 
in hoogte verstelbaar. Zware 
kwaliteit € 17,50. Tel. 0346-
243758

Vraaghandboek van een Opel 
Manta/Ascona, ziet er als 
nieuw uit, in het Nederlands 
€ 25,-. Tel. 0346-243758

Gratis af te halen 35 grind-
tegels 60x60 cm. Tel. 0346-
212890

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

20 dozen Christelijke boeken, 
ook kinder- voorleesboeken 
etc. Ophalen of bezorgen 
€ 50,-. Tel. 06-52542564

Leren 2-zitsbank zwart i.g.st. 
ophalen of bezorgen in over-
leg € 40,-. Tel, 06-52542564

Montiss footspa € 17,50. 
Zwarte heren schoenen maat 
43 € 10,-. Levi's sportschoe-
nen maat 45 € 10,-. Tel. 030-
2433142
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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  ....................................................

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Elektrische vleesmes € 8,50. 
Elektrische blikopener € 8,50. 
Tel. 030-2433142

Z.g.a.n. babybadje met stan-
daard (wit) €12,50. Tel. 0346-
212522

Baby loopwagen (race uitvoe-
ring, wit/zwart) met geluids-
opties €17,50. Tel. 0346-
212522

Z.g.a.n. magnetron sterilisa-
torset, merk Prenatal €10,-. 
Tel. 0346-212522
I.g.st. mooie broodbakmachi-
ne van Inventum, niet vaak 
gebruikt € 20,-. Tel. 030-
2292791

Te koop gevraagd
Oude RACEFIETS jaren 
70-80-90 (in huidige 
staat) voor student. Tel. 
06-83235321

Fietsen/ brommers
Gazelle DAMESFIETS, 3 
versnellingen, nieuwe banden 
€ 75,-. Tel. 06-55702207

Gebruikte damesfiets, 3 
versnellingen € 25,-. Tel. 
06-28545429

Personeel gevraagd
HUISHULP Bhv 65+ die echt 
goed poetst voor 3 uur per 14 
dagen. Tel. 030-2290417

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

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

Ook voor kleur en perma-
nentbehandeling kom je 
naar BETTY’S CORNER! 
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

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

OPSLAGRUIMTE te huur in 
Groenekan voor het stallen 
van paardentrailers, caravans, 
boottrailers, huisraad etc. op 
een afgesloten buitenterrein 
en in zeecontainers. Bel voor 
informatie 06-14932766

AUTOSTALLING te huur in 
Bilthoven per 1 januari 2016. 
Tel. 06-19216193

GARAGE-SALE zat. 12 
sept. 10.00 tot 15.00 uur, 
Oranjelaan 4a te Groenekan

AUTOSTALLING te huur in 
Bilthoven per 1 januari 2016. 
Tel. 06-19216193

GARAGE-SALE!
Zondag 13 september
11.00-16.00 uur 
Soestdijkseweg Noord 337 
Bilthoven

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 
en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

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

Wiskunde Aan Huis is gespecialiseerd in bijles wiskunde 
op alle niveaus. Wij komen graag bij u thuis. Meer informatie 
op www.wiskundeaanhuis.nl

Problemen met moderne talen? Ervaren docente helpt je 
ermee. www.bijlesdebilt.nl 

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

Cursussen/ trainingen 
Bridgeles voor Beginners en Gevorderden in Bilthoven.
Vanaf half september tot half december starten op donder-
dagavonden weer Bridgelessen voor beginners (boekje 1 van 
Berry Westra – 12 lessen). Voor meer gevorderden worden de 
lessen in nader overleg vastgesteld. Wij hebben uitsluitend 
kleine groepen van ca. 8 personen, waardoor persoonlijk aan-
dacht wordt gegarandeerd. Bridgeschool Bilthoven - ciska.
zuur@gmail.com - 030 2281121

Frans leren of opfrissen? De Alliance Française Utrecht 
houdt 3 inschrijf- en informatiedagen met gratis mondelinge 
of schriftelijke niveautest. 7 en 10 september in Utrecht. 8 en 
9 september in Zeist (Socrateslaan 24). Kijk op de site voor 
meer informatie over al onze cursussen: http://www.alliance-
francaise-utrecht.nl/index.html of mail het cursuscentrum: 
cursus.utrecht@alliance-francaise.nl A bientôt

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

KIJK op onze  

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl

D A M E S T A S S E N 
50% KORTING! 
Uitgezonderd de basis-
collectie bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

D A M E S T A S S E N 
50% KORTING! 
Uitgezonderd de basis-
collectie bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

Huisarts en dementie

Dinsdag 15 september is er weer een 
Alzheimer Café in De Bilt. De locatie 
is het restaurant in woon- en zorg-
centrum De Koperwiek in Bilthoven. 
Een Alzheimer Café is de benaming 
voor een laagdrempelige ontmoetings-
plaats voor mensen met (beginnende) 
dementie, hun familieleden, vrienden 
en andere belangstellenden. Het thema 
van deze avond is ‘Rol van de huisarts 
bij dementie’ . Het programma begint 
om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. 
U hoeft zich niet vooraf aan te melden. 
Voor meer informatie over het Alzhei-
mer Café (ook over vervoer): Alida 
Melkert, tel.nr. 030 6562977 of Bea 
van Doeland, tel. 030 2219022.

Bazaar en rommelmarkt

Elke tweede zaterdag van een maand 
verzorgt de Protestantse gemeente 
Tienhoven een bazaar en rommel-
markt. Deze keer is dit op zaterdag 
12 september van 10.00 tot 13.00 uur 
bij de kerk op de Laan van Niftarlake 
42 in Tienhoven. De toegang is gratis. 
De opbrengst komt ten goede aan het 
restauratiefonds van de Protestantse 
Kerk. Ook goede (her-)bruikbare spul-
len worden graag bij de achteringang 
van de kerk in ontvangst genomen. 

Bridgen voor het goede doel

Voor de 18e maal organiseert Soropti-
mistclub De Bilt een bridgedrive in de 
tuinzaal van Huize het Oosten, Ruben-
slaan 1 te Bilthoven. De opbrengst 
van deze bridgedag is geheel bestemd 
voor het project Afripads. Dit project 
ondersteunt meisjes van het Oegan-
dese platteland gedurende hun men-
struatieperiode. De bridgedrive vindt 
plaats op 14 oktober van 13.30 tot 
17.00 uur. Aanmelden kan bij Marion 
de Graaf, tel. 030 2293369, e-mail 
marionlouise@telfort.nl of bij Elleke 
Schalekamp, tel. 030 2287416, e-mail 
efcatering@hotmail.com. Zie ook 
www.soroptimist.nl.

Fotoclub

Maandag 14 september is de eerste club-
avond na de zomer van de fotoclub. Op 
deze avond tonen de leden hun foto’s 
van de afgelopen zomer. De avond 
begint om 20.00 uur en wordt gehouden 
in het H F Witte Cultuur en vergader-
centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt. 
Tevens is er tijdens de openingstijden 
van het gemeente huis tot 15 september 
een foto expositie. Het betreft ca. 60 
foto’s met veel aandacht voor natuur en 
architectuur. Meer informatie fotoclub 
www.fotoclubbilthoven.nl

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele Vrede’ 
hebben hun wortels in het werk van 
Samuel L. Lewis, zen- en soefi-meester 
uit San Francisco. Het zijn eenvoudige, 
meditatieve, vreugdevolle kringdansen 
en de teksten en bewegingen worden 
bij elke dans opnieuw uitgelegd. Hier-
door kunnen nieuwkomers gemakkelijk 
instromen. Zondag 13 september van 
14.00 tot 17.00 uur in de Woudkapel 
in Bilthoven. Aanmelden c.q. info: 06 
15830720 of d.aulenkamp@online.nl 

Alpha-cursus 

Ook dit jaar organiseert de Dorpskerk 
in De Bilt een Alpha-cursus. De cursus 
is voor iedereen die kennis wil maken 
met het christelijk geloof. De Alpha-
cursus start op 23 september om 19.00 
uur in Het Baken naast de Dorpskerk, 
Dorpsstraat 70, De Bilt. Op 16 septem-
ber is er om 20.00 uur een informatie-
avond. Meer informatie over de cursus 
is te vinden op www.dorpskerkdebilt.
nl/alpha. Aanmelden kan bij Cees Pie-
rik alpha.dorpskerk@outlook.com of 
tel. 06 36135211.

Like De Vierklank
nu ook op Facebook!
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Tweemaal Zes verliest 
Na de nederlaag van vorige week tegen DeetosSnel, speelde Tweemaal Zes afgelopen zaterdag 
thuis tegen KVS. De ploeg uit Scheveningen degradeerde afgelopen jaar uit de Ereklasse en 

raakte bijna de gehele basisploeg kwijt. Maar er staat meer dan voldoende talent te 
wachten om de vrijgekomen plaatsen in te nemen. 

Voor Tweemaal Zes was het vooral 
zaak om een betere wedstrijd op de 
mat te leggen dan vorige week. Dit 
moest echter wel gebeuren zonder 
de geschorste Joep Gerritsen en 
afwezige Randy Bruintjes. Op hun 
plek speelden Joel van Steenpaal en 
Tim Meijers. Beide speelden een 
prima pot, waarin Tim Meijers zich 
weer ouderwets onderscheidde met 
acht doelpunten.

Knokken
In de eerste helft maakte KVS al 
snel het eerste doelpunt, waarna het 
in de vernieuwde samenstelling van 
het eerste aanvalsvak even zoeken 
was. Na enkele aanvallen scoorde 

Tim Meijers van afstand. Om en 
om scorende zochten beide ploegen 
met een magere 6 – 6 ruststand de 
kleedkamer op. Na de rust werd er 
gelukkig voor het publiek meer ge-
scoord. De start was overduidelijk 
voor KVS. Twee snelle goals zorg-
den voor een voorsprong. Twee-
maal Zes knokte zich echter terug 
in de wedstrijd en pakte zelfs de 
voorsprong. Op dat moment werd 
KVS echter weer sterker, vooral 
vanwege het lengte-overwicht van 
die ploeg. Geert Drost kwam Joel 
van Steenpaal vervangen, vooral 
om de verdedigend rebound meer 
te ontregelen. Dit lukt een aantal 
keer prima, echter kon het andere 

vak het balbezit niet omzetten in 
doelpunten. Aan het einde van de 
wedstrijd wist KVS vijf keer op rij 
te scoren, waar Tweemaal Zes niet 
de power had om daar wat tegen-
over te zette. Uiteindelijk kwam er 
een 15 – 18 eindstand op het sco-
rebord.

Het is duidelijk dat de vorm van 
het vorige seizoen er nog niet is. 
Dat is jammer, want in dat geval 
hadden er de eerste twee wedstrij-
den zeker al punten in gezeten. Dit 
zal snel anders moeten, omdat alle 
andere ploegen al punten hebben 
gehaald. Volgende week wacht de 
uitwedstrijd tegen Avanti.

DOS wint lastige 
uitwedstrijd

Na de winst in de seizoenouverture trof het Westbroekse 
DOS zaterdag in Revival een lastige tegenstander.

Door een goede tweede helft wisten de Westbroekers
ook deze korfbalontmoeting te winnen.

Het kunstgrasveld in Terschuur was met rubber ingestrooid en leek daar-
door meer op een voetbalveld. Het fysieke spel van Revival had af en toe 
ook meer weg van een voetbalploeg. Gelukkig voor DOS had de scheids-
rechter alles prima in de gaten en hield alles erg kort. Toch had DOS meer 
moeite dan vorige week om lekker in de wedstrijd te komen. Het aanvals-
spel van Revival is vooral geënt op de dames. De Westbroekse dames 
moesten dan ook vol aan de bak, maar zij hielden hun opponenten goed 
in bedwang. Sterker nog; het merendeel van de Westbroekse doelpunten 
kwam van de dames. Het scoreverloop ging de eerste helft gelijk op en 
het lukte DOS niet van de stugge tegenstander weg te komen. Halver-
wege was er een minieme voorsprong voor DOS van 7-8.

Twee punten
Na rust nam DOS meer en meer het initiatief en via 7-10 en 8-11 werd 
voor het eerst in de wedstrijd een verschil van drie punten gecreëerd. 
Verdedigend gaf DOS goed druk en ook in de paalzone werd er gecon-
centreerder verdedigd. Met een goede rebound en gevarieerd aanvals-
spel vergrootte DOS de voorsprong naar een mooie 12-17 eindstand. 
Coach Steven Brink was blij met de twee punten in deze uitwedstrijd 
tegen een lastige tegenstander. DOS heeft na twee wedstrijden nog al-
tijd de volle winst. Volgende week komt met Spirit een bekende tegen-
stander naar Westbroek. De afgelopen seizoenen hebben zij elkaar in 
sportieve en felle wedstrijden meerdere malen ontmoet. De aanvang is 
om 15.30 uur in Westbroek.DOS 2 verspeelde wel een punt bij Revival. 
In een slechte wedstrijd scoorde Revival op de valreep nog de gelijk-
maker (12-12).

Irene volleybal 
Irene HS 1 start het nieuwe seizoen met oefenwedstrijden in Amster-
dam, ter voorbereiding op de competitie en de eerste bekerronde.

Het vernieuwde eerste herenteam van sv Irene Volleybal is helemaal 
klaar voor het nieuwe seizoen. Voor het hechte team, bestaande uit 
voornamelijk eigen jeugd is dit jaar Ralph Sap als nieuwe trainer/coach 
aangetrokken. Sap zette na de eerste trainingen voor afgelopen zater-
dag een tweetal oefenwedstrijden op het programma.

In Amsterdam speelde Irene tegen US Amsterdam en VV Amsterdam. 
Deze teams komen aankomend seizoen in dezelfde poule uit als Irene. 
Bij vlagen was goed spel zien, maar er is nog veel om de komende 
weken aan te werken. 

Aanstaande zaterdag, 12 september speelt Irene H1 in de Kees Boe-
kehal in Bilthoven een driekamp in de eerste ronde van de nationale 
beker. Om 13.00 uur treedt Irene aan voor de eerste wedstrijd. De win-
naar van de driekamp gaat naar de volgende ronde. (Jack van Asperdt)

Heren 1 van Irene. (foto Wouter van Gilst)

Feestelijke finaledag Meijenhagen
Zondag was de slotdag van de 
jaarlijkse Clubkampioenschappen 
van tennisvereniging Meijenha-
gen. In de dagen daarvoor had-
den de organisatoren te kampen 

met veel regen, maar uiteindelijk 
konden de finales keurig op tijd 
en met veel publiek worden af-
gewerkt. Jolanda Kant werd voor 
de vierde maal kampioen bij het 

dames enkelspel. Bij de heren 
was Jesper Schuurman de concur-
rentie opnieuw de baas: hij werd 
maar liefst voor de elfde keer 
clubkampioen.

Talinglaan-
tennistoernooi

Zondag 13 september wordt voor de zesde keer het inmiddels tradi-
tionele Talinglaan-tennistoernooi tussen Toss en WVT gespeeld. Om 
10.00 uur wordt begonnen met koffie en zoetigheid bij Toss en een half 
uurtje later beginnen de wedstrijden op de vijf banen van beide clubs. 
Van iedere vereniging spelen er tien, zoveel mogelijk gemengde, dub-
belkoppels. Iedere wedstrijd duurt 45 minuten en de laatste wedstrijden 
eindigen rond 16.30 uur. Afsluitend wordt op het gezellige park van 
W.V.T. de uitslag bekend gemaakt onder het genot van een drankje en 
hartig hapje. Belangstellenden zijn hartelijk welkom op beide parken 
die naast en achter het W.V.T.-gebouw liggen.

Spelmoment uit TZ – KVS.

Veel winnaars bij Meijenhagen. (foto Henk Zandvliet)
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Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380

Maandag
5 bitterballen 1,00
Dinsdag
Halve kip menu 4,95
Woensdag
Kindermenu 2,50
Donderdag
Vleeskroket 1,00
Vrijdag
Slaatje 1,00
Zaterdag
Bij alle menu’s
een gratis blikje fris

wordt per
1 okt. 2015

Cafetaria 

Coen

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

advertentie

Dag van Oostbroek
door Henk van de Bunt

Zaterdag 5 september was de jaarlijkse Dag van Oostbroek. Het Landgoed stond bol
van de activiteiten: kraampjes met heerlijkheden, fruit, sieraden, kunstwerken

van wol en hout en nog veel meer. Kinderen konden deelnemen aan leuke
activiteiten en er was een excursie over het landgoed. 

Utrechts Landschap hield een namen-
wedstrijd voor de nieuwe bijzondere 
brug op Landgoed Oostbroek. De 
oude houten ‘Knuppelbrug’ lag door 
het drassige moerasbos van Land-
goed Oostbroek en heeft plaatsge-
maakt voor een brug van cortenstaal. 
Deze originele brug is ook toeganke-
lijk voor mensen die minder goed ter 
been zijn, voor rollator-gebruikers en 
voor rolstoelers. Beleidsmedewerker 
Paul Vesters over de nieuwe brug: 
‘De cortenstalen brug is een bijzon-
der fraaie toevoeging met mooie 
vloeiende bochten. Het is nu nog een 
beetje kaal rondom de brug maar de 
natuur is meedogenloos en daarom 
zal de brug al snel opgenomen wor-
den in het groen.’

Namenwedstrijd
De nieuwe brug heeft nog geen 
naam. Daarvoor riep Utrechts 
Landschap de creatieve hulp van 
het publiek in. De winnaar krijgt 
het boek ‘Van wildernis tot oase’ 
een landschapsgeschiedenisboek 
over Landgoed Oostbroek en de 
eer dat hij of zij de bedenker is van 
de naam van de nieuwe brug. De 
winnaar zal eind september via de 
website www.utrechtslandschap.nl 
bekend worden gemaakt’.

Opening
Oud gemeenteraadslid Rens Ker-
sten was o.a. uitgenodigd naast 
Mariëtte Pennarts (Provinciaal ge-
deputeerde) om de opening te ver-

richten. Rens vertelde met genoe-
gen geconstateerd te hebben, dat in 
de toespraak van Mariëtte Pennarts 
zijn inspanningen eind zeventiger 
jaren van de vorige eeuw om dit 
gedeelte naast de A 28 voor De Bilt 
te behouden genoemd werden. Zijn 
verbondenheid met Oostbroek ver-
woordt hij met passie: 

‘Ik vertoef graag op Oostbroek; bij 
Oostbroek denk ik aan het ontstaan 
van onze gemeente, het is immers 
de bakermat van de gemeente De 
Bilt. Bij Oostbroek denk ik aan het 
klooster van St. Laurentius, de pa-
troon van De Bilt. Mijn ouders heb-
ben mij bij mijn geboorte  die naam 
gegeven, waar ik best trots op ben 

en deze is in mijn roepnaam terug te 
vinden. Bij Oostbroek denk ik aan 
mijn jeugd, toen we met de kinde-
ren van Reek - de toenmalige eige-
naar - in en om het huis speelden. 
Bij Oostbroek denk ik aan de vele 
uren, die we op het landgoed door-
brachten spelend en ravottend als 

verkenners, nu scouting genaamd. 
Bij Oostbroek denk ik aan de tijd 
dat we als volwassenen bij de fa-
milie van Reek onze appels, peren 
en pruimen kochten. Bij Oostbroek 
denk ik nu aan de dagen dat we 
op het landgoed, met onze gasten, 
gaan wandelen’. 

Zo’n 100 meter cortenstaal door het bos. (foto Reyn Schuurman)

Oud gemeenteraadslid Rens Kersten vertoeft graag op Oostbroek. Hij was betrokken bij de opening.
(foto Reyn Schuurman)

Restauratie historische
kassen afgerond

De historische kassen van Tuinderij Eyckenstein in Maartensdijk zijn gerestaureerd.
Op zaterdag 12 september - tijdens open monumentendag - 

zal daar ruim aandacht aan worden besteed.

Namens Landgoed Eyckenstein zal 
Otto van Boetzelaer samen met tuin-
der Luuk Schouten om 12.00 uur de 
kassen weer ‘in gebruik’ stellen, 
waarbij de betekenis en het belang 
van een mooie moestuin voor land-
goed Eyckenstein en de rol van de 
kassen daarin zal worden benadrukt.  

Er is live muziek van ‘Pierre et les 
Optimistes’.

Pompoenen
De open dag in september is ook 
altijd de ‘pompoen’ open dag. Er 
zijn pompoenhapjes, pompoenjam, 
recepten en verschillende soorten 
pompoenen te koop. Op de open 
dag is er keramiek te zien van Pauli-
ne Schouten. Sinds ca. 10 jaar houdt 
zij zich in haar vrije tijd bezig met 
het maken van gebruikskeramiek op 
de draaischijf. Bij het decoreren ge-

bruikt zij engobes (gekleurde slib) 
die afgewerkt worden met een trans-
parante glazuur. Zij laat zich vooral 
inspireren door blad en bloem.”

Kruiden
Ook bij Agnes Kruiden is er van 
alles te doen. Om 14.00 uur een 
rondleiding in de kruidentuin met 
als thema ‘keukenkruiden en meer’. 
De pluktuin staat nog vol geurige en 
kleurige bloemen om een eigen bos 
bloemen samen te stellen en zelf te 
plukken. De Theetuin is open met 
verse kruidenthee en kruidig gebak 
van eigen keuken. er is verkoop van 
kruidenplanten, eenjarige bloemen 
en zaaigoed in de kruidentuin en 
een ‘boekenmarkt’ van tuinboeken. 
De opbrengst is voor Emmaus in 
Bilthoven. Er is om 13.00 uur voor 
de kinderen zeepjes gieten. De tuin 
aan Dorpsweg 264 in Maartensdijk 
is van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

[HvdB]Eén van de gerestaureerde kassen.

Valsch & Gemeen sluit af 
Zondag 6 september kon er tijdens het laatste Zomerconcert van dit 
seizoen geluisterd worden naar Valsch & Gemeen. Dit A Capella-
koor trad voor de pauze op met bekende meest Nederlandse liederen 
zonder instrumentale begeleiding. Het koor zong vier- of vijfstem-
mig op geheel eigen wijze o.l.v. de enthousiaste dirigente Mariëlle 
Hinzen. Na een pauze trad het Groot Harmonie Orkest van de Ko-
ninklijke Biltse Harmonie op met bekende musicalnummers waar-
onder Soldaat van Oranje, Sound of Music; Abba en Celebration. 

De 49 leden van Valsch & Gemeen 
zingen verrassend veelstemmig. 

[Foto Henk van de Bunt]

September actie:
iedere zaterdagavond 10% korting op uw eten!

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
09-09
Do.

10-09
Vr.

11-09

1/2 kip, frietjes, sla en appelmoes
of

Kabeljauwfilet met kappertjessaus
of

Vijgen met blauwe kaas
en walnoten

€ 9,50

Woe.
16-09
Do.

17-09
Vr.

18-09

Kalfssteak v.d. grill met pepersaus
of

Spaanse visschotel met rijst,
tomaat en saffraan

of
Risotto met ragout
van paddestoelen

€ 9,50
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