
Budgetvoorstel 
sportaccommodaties

door Guus Geebel

De gemeenteraad besloot op 18 oktober te kiezen voor publiek-
publieke samenwerking voor het op afstand plaatsen van het 
beheer en de exploitatie van zwembad Brandenburg, de Kees 
Boekehal en de multifunctionele accommodatie De Vierstee. De 
raad stelt 90.000 euro beschikbaar voor het uitwerken van deze 
samenwerkingsvorm. Na de uitwerking wordt een definitief voorstel 
aan de raad voorgelegd. Het voorstel wordt aangenomen. Voor 
stemden  D66, GroenLinks, Forza, CDA, Beter De Bilt, Bilts Belang 
en SGP. Tegen VVD, PvdA, SP, Fractie Brouwer en ChristenUnie.   

Krischan Hagedoorn (PvdA) vindt het voorstel rammelen en roept op 
het voorstel in te trekken. ‘Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden 
of een publiek-private samenwerking tot de mogelijkheden behoort, 
evenals de mogelijkheid om er meer sportaccommodaties en clubs 
bij te betrekken. Veel zaken zijn nog niet uitgezocht.’ Martijn Kooren 
(CDA) is blij met het voorstel. ‘We kiezen hiermee voor een vorm 
van samenwerking waarin de gemeente kan sturen op maatschap-
pelijke doelstellingen en die draagvlak heeft bij de gebruikers van 
de accommodaties.’ De fractie van de VVD vraagt om een nieuw 
voorstel. Eelco Dalmeijer vindt het minimaliseren van het financiële 
risico het belangrijkste. De VVD kiest ook gelet op de financiële 
positie van de gemeente voor een publiek-private samenwerkings-
vorm. ‘Een publiek-publieke vorm leidt tot meer inzet van het amb-
telijk apparaat, dat al onderbezet is.’ Han IJssennagger (Bilts Belang) 
kiest gelet op ervaringen voor een publiek-publieke samenwerking, 
ook omdat de gebruikers hiervoor kiezen. John van Brakel (D66) die 
zijn maidenspeech houdt steunt het voorstel van het college. ‘Het 
college zegt toe vóór de invoering een go/no go moment in te lassen 
en dat vinden wij een zuivere aanpak.’ 

Gebruikers
Voor Peter Weyers (GroenLinks) is het eveneens de maidenspeech. 
Zijn fractie steunt het voorstel van harte. ‘De laatste jaren is partici-
patie van de burger steeds meer een item geworden.’ Weyers vindt 
de publiek-publieke vorm passen bij de sport, waar de burger al van 
oudsher nauw bij is betrokken. 

Lees verder op pag. 3
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Uw lokale
drukwerkspecialist

Leverbaar
vanaf

50 stuks
Een feestje zonder ballonnen is geen feestje.
Maak het feest compleet met een ballonnenboom 
voor maar liefst 40 ballonnen.
- Meerdere formaten leverbaar
- Keuze uit 30 kleuren of assorti
- Met of zonder stokjes
- 1 of 2 zijden bedrukt

Wij adviseren u graag in wat
het beste bij uw onderneming past!

Ballonnen nodig?

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378

WIJNEN
&

GEDISTILLEERD

Wandeling maken?

Ga eens kijken!

Tel: 06 52 46 82 10
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Ambtenaren ervaren handicaps
door Marijke Drieenhuizen

Voor de ervaringsbijeenkomst - Wat is uw handicap - waren het College, medewerkers van de 
gemeente De Bilt en leden van de gemeenteraad uitgenodigd. Er waren ’s middags tien en

’s avonds twee mensen die wilden ervaren tegen welke praktische moeilijkheden
mensen met een handicap kunnen aanlopen in het dagelijks leven. 

Wethouder Anne Brommersma 
vertelde dat ze blij was dat de 
Werkgroep Toegankelijkheid deze 
bijeenkomst wederom wilde or-
ganiseren. De Adviesraad bestaat 
uit een groep vrijwilligers die ge-
vraagd en ongevraagd het College 
van Burgemeester en Wethouders 
en de gemeenteraad adviseren over 
beleid. Anne Brommersma stipte 
ook het VN Verdrag voor mensen 
met een handicap aan. 
Doel van dit verdrag is het bevor-
deren, beschermen en waarborgen 
van de mensenrechten van mensen 
met een beperking. In het verdrag 
is aangegeven wat de overheid (dus 
ook gemeente De Bilt), moet doen 
om ervoor te zorgen dat de positie 
van mensen met een beperking ver-
betert.

Werkgroep
De werkgroep Toegankelijkheid 
bestaat uit vrijwilligers die zich in-
zetten om de collectieve belangen 
te behartigen van mensen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking die in de gemeente De 
Bilt wonen. Zo willen zij een bij-
drage leveren aan een inclusieve 
samenleving. Het streven van de 
werkgroep is dat mensen met een 
beperking worden opgenomen in de 
samenleving en daaraan onbeperkt 
kunnen deelnemen. In een inclu-
sieve samenleving hebben zij regie 
over hun eigen leven, doen ze mee 
op voet van gelijkheid, worden ze 
niet gediscrimineerd en hebben ze 
toegang tot dezelfde voorzieningen 
en diensten als mensen zonder be-
perking. De werkgroep neemt daar-

naast onder andere ook deel aan 
projectontwikkelingen zoals het 
Centrumplan Bilthoven. Al vaak is 
gebleken dat met de juiste kennis 
en insteek het vooraf inpassen van 
de juiste aanpassingen goedkoper is 
dan achteraf.

Zwaar
De werkgroep had de beschikking 
over rolstoelen, een scootmobiel en 
een driewieler. De werkgroep had 
een mooi parcours uitgezet voor 
de rolstoel: via de hoofdingang van 
het gemeentehuis naar Jagtlust, in-
clusief het openen van deuren, en 
daarna via het bordes en de helling-
baan terug naar de entree. Daniëlle 
Janssen, zelf rolstoeler en lid van de 
werkgroep: ‘Ze vonden het zwaar. 
Je hebt echt wel training nodig als 
rolstoeler, want je vraagt wel iets 
van je armen’. Om te ervaren hoe 
het is om met minder lucht door het 
leven te moeten konden de deelne-

mers de trappen van het oude ge-
meentehuis op maar wel met watjes 
in de neus en een rietje in de mond. 
Boven wilden de deelnemers heel 
graag een grote hap lucht inade-
men. De werkgroep had ook een 
blindenparcours uitgelegd, zodat 
deelnemers met stok en verschil-
lende brillen konden ervaren hoe 
het is om slechtziend/blind te zijn. 
Er was ook een blinde inwoner uit 
de gemeente aanwezig om persoon-
lijke ervaringen te delen. Wethou-
der Anne Brommersma deed een 
parcours met de driewieler en dat 
viel tegen. ‘Het is heel moeilijk om 
te sturen. Normaal beweeg je mee 
en daardoor is een bocht nemen 
niet moeilijk. Met een driewieler 
werkt dat niet. Ik zat twee keer in 
de berm’. De deelnemers waren het 
er unaniem over eens dat het is nut-
tig om zelf te ervaren waar mensen 
met een handicap tegen aan kunnen 
lopen. 

Wethouder Anne Brommersma mag 
ervaren hoe moeilijk het is om op 
een driewieler te fietsen.

De middaggroep deelnemers met de werkgroepen Toegankelijkheid, 
onderdeel van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

28/10 • 10.30u - Ds. Ch. Schokker
28/10 • 19.30u - Taizéviering met koor 

en instrumentalisten o.l.v. Els Firet.

Pr. Gem. Zuiderkapel
28/10 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

28/10 • 18.30u - Prop. H. Vonk 
Noordegraaf

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
28/10 • 10.30u - OntMoeten op zondag 

met Margot Janssen

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

28/10 • 10.00u - de heer Hans Bouma

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
28/10 • 10.30u - Voorgangers mevr.

J. Mourits en de heer J. Ham

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

28/10 • 10.15u - Ds. J. Wolf

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
28/10 • 10.00u - Ds. L. Schaafsma, 

Zendingsdienst 
28/10 • 19.00u - Ds. A.C. Kortleve

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
28/10 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
28/10 • 10.00u - Communieviering

J. van Gaans en I. Elsevier 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
28/10 • 10.00u - Zondag van het 
Nederlands Bijbelgenootschap

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
28/10 • 15.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

28/10 • 10.00u en 18.30u -
Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
28/10 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

28/10 • Kapel gesloten, Samendienst om 
09.30u in Ontmoetingskerk Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

28/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
28/10 • 18.30u - Ds. A.P. Voets 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
28/10 • 10.00u + 18.30u -

Ds. B. Reinders 

PKN - Ontmoetingskerk
28/10 • 09.30u - Ds. R. Alkema; 

Samendienst met Kapel
Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
27/10 • 19.00u en 28/10 • 10.30u - 

Eucharistieviering Pastor Jozef Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

28/10 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee 
28/10 • 18.30u - Dhr. C. Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk
28/10 • 10.00u - Ds. G.M. Bijkerk
28/10 • 18.30u - Ds. F. van Roest 

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

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.

‘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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Oud papier
Westbroek
Op zaterdag 27 oktober zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 27 oktober wordt door 
de muziekvereniging Kunst & 
Genoegen weer oud papier inge-
zameld. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om de papiercontainers en/of het 
goed gebundeld papier voor 8.00 
uur aan de weg te zetten. Heel 
prettig voor de papierophalers is 
als u  de handgreep van de kliko 
naar de straat wilt zetten.

PvdA-overdag

Donderdag 25 okt. om 9.45 uur 
is er een overdagbijeenkomst van 
de PvdA De Bilt bij de familie 
Van Rest, Park Arenberg 119 in 
De Bilt. Onderwerp ‘De Provin-
ciale Staten en de verkiezingen in 
2019’. Inleider is Rob van Mui-
lekom, PvdA-fractievoorzitter in 
de Utrechtse Staten. Ook niet-
leden zijn welkom. Info te ver-
krijgen via telnr. 030 2282813, 
030 2286903 of 06 81858955. 

IRS

Het winterseizoen van het IRS-
comité Gooi en Sticht start vrij-
dagavond 26 okt. met de Refor-
matieherdenking in de Dorpskerk 
te Groenekan. Het mannenkoor 
Con Forza verleent muzikale 
medewerking en de meditatie 
wordt door drs. G.A. van Ginkel 
verzorgd. Aanvang  19.30 u. 

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 26 oktober wordt er 
geklaverjast in de kantine van 
SVM aan de Dierenriem in Maar-
tensdijk. Het begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is 
ook een loterij, voor € 0,25 per 
stuk zijn er loten te koop. Voor 
aanmelden: 0346 212366 of 06 
51832063.

BeeKk in Beeld

Het laatste weekend van okto-
ber is bij Kunst in de Kelder de 
expositie van BeeKk in Beeld te 
bewonderen. Vrijdag 26 oktober 
opent de Kelder de deuren om 

19.30 uur waarna het hele week-
end de tentoonstelling te bezich-
tigen is. De Kelder is bij de Bilt-
hovense Boekhandel, Julianalaan 
1. Gratis entree. De openstelling 
van de expositie is op zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Najaarsmarkt in 
d’Amandelboom

In d’Amandelboom (Noord 
Houdringelaan 82 te Bilthoven) 
wordt op zaterdag 27 oktober een 
najaarsmarkt georganiseerd van 
10.00 tot 13.00 uur. Er zijn aller-
lei kraampjes met zelfgemaakte 
artikelen, boeken, plantjes en 
bloemstukjes etc. Verschillende 
goede-doelen-organisaties ver-
zorgen een kraam. De rommel-
markt is goed gevuld en de schil-
derijen van de bewoners kunnen 
worden bewonderd en evt. wor-
den gekocht. 

Leger des Heils  
zoekt collectanten 

Het Leger des Heils is op zoek 
naar collectanten in De Bilt voor 
de jaarlijkse collecteweek van 
26 nov. tot en met 1 dec. Alleen 
met de hulp van vrijwilligers is 
het voor de organisatie moge-
lijk op buurtniveau activiteiten te 
blijven organiseren.  Deze acti-
viteiten worden volledig betaald 
vanuit donaties. Aanmelden via 
www.legerdesheils.nl/collecte

NSGK zoekt vrijwilligers 

NSGK, de Nederlandse Stich-
ting voor het Gehandicapte Kind, 
houdt van 12 t/m 17 november 
haar landelijke collecte. De stich-
ting zoekt nog helpende handen 
in Maartensdijk. Het kost maar 
een paar uur en u kunt binnen 
de collecteweek zelf een tijdstip 
uitzoeken dat u schikt. Hoe meer 
collectanten, hoe meer NSGK 
kan doen voor kinderen met een 
handicap. Voor aanmelding of 

informatie: Maurice de Jong op 
06 52 633 290.

Licht aan in De Leijen

Op zaterdag 27 oktober organi-
seert de ANWB de actie ‘ieder-
een licht aan’. Bedoeld om fiet-
sers te motiveren in het donker 
hun licht aan doen. Om dit kracht 
bij te zetten kunnen organisaties 
met een sjabloon en spuitkrijt in 
hun omgeving tags aanbrengen 
op drukke punten. Wijkraad de 
Leijen doet hieraan mee en in 
ieder geval deze tags spuiten op 
de fietspaden Kees Boekelaan 
en Eikenlaan. Inwoners van De 
Leijen die op andere punten tags 
aangebracht willen zien kunnen 
dat kenbaar maken via info@
wijkraaddeleijen.nl.

Intercultureel Eetcafé

Zondag 28 oktober is er een Inter-
cultureel Eetcafé, met een Suri-
naamse maaltijd. Het Eetcafé is 
elke laatste zondag van de maand 
in restaurant Bij de Tijd en heeft 
steeds een ander thema. Inloop 
vanaf 17.15 uur. De maaltijd 
wordt om 18.00 uur geserveerd. 
Ingang: restaurant Bij de Tijd, 
Kamerling Onnesweg 14, De Bilt. 
Vooraf aanmelden (is nodig) en 
kan via servicecentrumdebilt@
mensdebilt.nl of tel. 030 7440595. 

Liederen uit de loopgraven

Honderd jaar geleden - op 11 
november 1918 - kwam er een 
einde aan de Eerste Wereldoor-
log. Deze gebeurtenis inspireerde 
het Utrechtse wereldmuziekkoor 
Sophie’s Voice tot een program-
ma met liederen en gedichten 
over oorlog en vrede. 

Een thema dat nog steeds actu-
eel is. Alle reden om ons af 
te vragen: ‘When will we ever 
learn?’ Zondag 28 oktober vindt 
een gratis concert plaats in de 
Centrumkerk in Bilthoven (Juli-
analaan 42), aanvang 15.30 uur. 

Lezing Remco Campert

Mirjam van Hengel geeft een 
lezing over haar biografie van 
Remco Campert ‘Een knipperend 
ogenblik. Portret van Remco 
Campert’ op dinsdag 30 oktober 
2018 om 20.00 uur in de Biltho-
vense Boekhandel, Julianalaan 1. 
Graag van tevoren aanmelden via 
info@bilthovenseboekhandel.nl 
of tel. 030 2281014.

Boekverfilming 

Stichting Kunst en Cultuur Film-
huis en Bibliotheek Idea start dit 
seizoen met een serie van drie 
boekverfilmingen. Voorafgaand 
aan elke film geeft Neerlandica 
Bea Rigter een korte introductie 
op de relatie tussen de roman en 
de verfilming. Na afloop is er 
gelegenheid om met een drankje 
na te beschouwen. Op 31 okto-
ber wordt ‘Vele hemels boven 
de zevende’; vertoond in Theater 
Het Lichtruim. Een verfilming 
uit 2017 van Griet Op de Beeck’s 
roman Aanvang 20.00 uur. 

Voorlezen in de bibliotheek

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar 
wordt er vanaf 31 oktober iede-
re woensdagochtend van 11.30 
tot 11.45 uur voorgelezen in de 
bibliotheek van Maartensdijk. 

De voorleesochtenden zijn gratis 
toegankelijk. 
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Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605
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Menno Boer (SP) zegt dat hij zou moeten juichen als het om publiek-
publiek gaat, maar hij ziet toch problemen. De kosten van het onder-
zoek vindt hij aan de ruime kant. Hij mist de mogelijkheid voor social 
return. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) steunt het voorstel en vindt 
vooral positief dat er met de gebruikers gesproken is en dat die er posi-
tief tegenover staan. Connie Brouwer (Fractie Brouwer) sluit zich aan 
bij wat de PvdA heeft gezegd. Theo Aalbers (ChristenUnie) constateert 
dat alle fracties met veronderstellingen komen maar dat niemand er 
wat over weet te zeggen. Hij had van de wethouder verwacht dat ze 
haar netwerk had geraadpleegd over praktijkervaringen van anderen. 
Hij vindt het voorstel nog niet besluitrijp. Johan Slootweg (SGP) stelt 
dat publiek-publieke samenwerking de vorm is waar een besluit over 
genomen moet worden. Het gevraagde krediet is nodig om dat verder 
uit te werken. Hij wacht met genoegen het voorstel dat eruit komt af.

Sturing
Wethouder Madeleine Bakker schetst de gang van zaken tot nu toe en 
gaat in op gestelde vragen. ‘In december kwam het college met een 
voorstel. De raad vroeg toen de twee varianten verder uit te werken 
zodat een goede afweging gemaakt kon worden tussen publiek-publiek 
en publiek-privaat. Dat is tijdens een raadsinformatieavond gebeurd en 
neergelegd in een notitie. Daarna is het een afweging waar je de voor-
keur aan geeft. Het college geeft de voorkeur aan een vorm waarbij de 
sturing dichter bij de gemeente ligt en tijdens het proces bijgestuurd kan 
worden. De gebruikers van de drie accommodaties zijn hier enthousiast 
over. Er komt nog een definitief beslismoment.’

D66’er John van Brakel houdt bij dit onderwerp zijn maidenspeech.

Twintig jaar bestaande klussenbus 
zoekt vrijwilligers

door Walter Eijndhoven

Op initiatief van ‘t Gilde De Bilt, Stichting Welzijn Ouderen Maartensdijk en Algemene 
Hulpdienst is in 1998 de klussenbus in het leven geroepen. Dit jaar bestaat zij twintig jaar.

Dit heuglijk feit werd dan ook gevierd, met alle vrijwilligers. Na al die
jaren blijkt dat nog steeds behoefte is aan de klussenbus.

Het bestuur van de stichting is dan 
ook naarstig op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Twintig jaar geleden 
ontstond, vanuit de Rabobank, het 
idee om iets te doen voor ouderen. 
Stichting Welzijn Ouderen sprong 
hierop in met het aanbieden van 
computercursussen voor ouderen. 
Daarnaast deden vrijwilligers bij de 
stichting ook diverse klusjes voor 
iedereen van 65 jaar en ouder. 

Rabobank
‘Van het geld dat wij van de Ra-
bobank kregen, schaften wij onder 
andere gereedschappen aan’, ver-

telt Mieke Hesp, bestuurslid bij de 
stichting. ‘En natuurlijk een bus’. 
‘Onze eerste bus hebben wij vo-
rig jaar vervangen’, vult penning-
meester Ed Wammes aan. ‘Na 19 
jaar trouwe dienst gaf hij de geest 
en hebben wij een nieuwe aange-
schaft’. 

Klussen
Senioren, uitkeringsgerechtigden 
en mensen met een beperking kun-
nen gebruik maken van de dien-
sten van vrijwilligers Jeroen de 
Groot, Kasper Hamster en Wim 
Hugens. Zij zijn in staat om allerlei 

klussen in en om het huis uit te voe-
ren, als het maar niet langer dan één 
uur in beslag neemt. Zij zijn niet 
voor alle klussen oproepbaar. Tuin-
onderhoud, schilderwerk, kamers 
witten en dergelijke valt hierbuiten. 
Voor alle andere klusjes zijn zij wel 
beschikbaar. Denk aan: ophangen 
en bevestigen van lampen, schilde-
rijen en boekenplanken, elektrische 
apparatuur voorzien van nieuwe 
bedrading, losse vloerbedekking of 
behang vastmaken, kleine gaatjes 
in muren of plafonds dichten, lek-
kende kranen repareren, steunen 
bevestigen in douche of wc, cv 
ontluchten of bijvullen, schappen 
maken, gootsteen/ afvoer ontstop-
pen, wc-bril vervangen, verlengen 
telefoonaansluiting, programmeren 
van een mobiele telefoon, helpen 
met de computer, televisie instel-
len en nog veel meer. Om iedereen 
met een probleem te helpen, zoekt 
Stichting Klein Karwei nieuwe vrij-
willigers. Belangstellenden kunnen 
zich melden bij Mieke Hesp (tel: 06 
33849214) of bij Ed Wammes (06 
81663353). 

Meer informatie over de klussen-
bus kunt u vinden op de site van het 
meldpunt: www.meldpuntdebilt.nl Kasper Hamster, Jeroen de Groot en Wim Hugens van de klussenbus.

Wijkraad De Leijen maakt zich 
sterk voor veiliger fietsen

door Rob Klaassen

Een van de belangrijkste aspecten, waar de wijkraad De Leijen zich vanaf haar oprichting 
mee bezig houdt is de veiligheid in de wijk. Het succes van de ondertunneling van de 

spoorwegovergang is hiervan het meest aansprekende voorbeeld. Op zaterdag 27 oktober
doet de Wijkraad mee met de actie van de ANWB ’Maak je buurt veiliger’. 

Hetty Loeb, secretaris van Wijkraad 
De Leijen: ‘De actie van de ANWB 
gaat op zaterdag 27 oktober van 
start. Dat is het weekend wanneer 
we de klok een uur terugzetten. Het 
begin van de wintertijd. Het is dan 
’s avonds een uur eerder donker. 
Het valt ieder jaar weer op dat heel 
veel fietsers zonder licht rondrijden. 
Levensgevaarlijk. Wat de ANWB 
met deze actie wil bereiken is dat 
fietsers worden gemotiveerd om 
hun licht aan te zetten en om indien 

nodig hun fietsverlichting te laten 
repareren. Het motto is: “Zet je licht 
aan”. Dit wordt uitgevoerd door met 
behulp van een sjabloon zogenoem-
de tags met spuitkrijt op het fietspad 
aan te brengen. Deze sjablonen en 
zgn. spuitkrijt zijn verkrijgbaar bij 
de ANWB. De teksten en tekenin-
gen op het fietspad worden ‘tags’ 
genoemd. Tekeningen/tags die de 
fietser moet aansporen z’n verlich-
ting aan te doen of ervoor te zorgen 
dat de verlichting het doet’. 

Waar
Frits Huisman, teamlid van de 
Wijkraad: ‘We hebben hier in de 
wijk een zogenoemde snoeproute. 
Deze route, het Kees Boekelaantje, 
noemen we zo, omdat er dagelijks 
honderden scholieren over deze 
route vanuit Utrecht fietsen. Een 
route die naar de Werkplaats en het 
Nieuwe Lyceum voert. Een route 
die langs de Plus supermarkt loopt. 
Een supermarkt die door veel leer-
lingen wordt aangedaan om er het 

nodige te kopen en vervolgens te 
verorberen. De achtergelaten schil-
len en dozen treffen we helaas iets 
te vaak langs deze route aan. Van-
daar de naam, snoeproute. Ook zien 
we, juist op deze route, dat hier en 
daar er nog wel het een en ander 
schort aan de verlichting van de 
fietsen. 

We willen met onze actie daarom 
veel tags op deze route aanbrengen. 
De fietspaden dus van de Kees Boe-
kelaan en Eikenlaan”. Als mensen 
nog andere suggesties hebben voor 
andere plekken dan nodigen we ze 
graag uit dit aan ons door te geven. 
Ze kunnen dat het beste doen door 

een mail te zenden naar
info@wijkraaddeleijen.nl’. 

Politie
Hetty: ‘Wat erg fijn is, dat we van 
onze wijkagent Floris Moord hoor-
den dat ook de politie bezig is acties 
te voeren voor betere fietsverlich-
ting. Zo worden er posters gemaakt 
met als motto ‘Ik fiets verlicht in 
De Leijen’. Ze gaan ook zaterdag 
met ons mee om tags op de fietspa-
den aan te brengen. De actie krijgt 
op deze manier steeds meer ‘body’. 
Actieve mensen die het team willen 
versterken zijn van harte welkom. 
Kijk op www.wijkraaddeleijen.nl 
voor meer info.

Frits Huisman en Hetty Loeb op het fietspad van het Kees Boekelaantje.

Krischan Hagedoorn overlegt met wethouder Madeleine Bakker.
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle Rauwkostsalades 
Alle Stamppotten

per 100 gram € 0,80
Er is weer boerenkool, 
zuurkool en hutspot

Van onze patissier
Van onze bakker

Nieuw MANDARIJN-
KOFFIE TAART
 € 14,95
Onze bekende
KOKOSMAKRONEN
per zak € 3,49

•  Rode Curry met 
garnalen en rijst

€ 6,95
per portie

•  Vers gesneden 
Spitskool

€ 0,99
zak 400 gram

•  Zoet en sappig… 
Jonagored handappels

€ 0,99
héél kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

DESEM
Volkoren of wit brood

nu € 1,99

SUPERKOOPJE
Hollandse
BLOEMKOOL
per stuk  € 0,79

Ready to eat
AVOCADO
per stuk  € 0,99

Ze zijn er weer
rechtstreeks uit Spanje

De lekkerste...
Clementines Mandarijnen
Zonder pit - Kom proeven!

Alleen donderdag Vers gesneden 
ROERBAKGROENTE 
SUPRIEUR
400 gram  € 2,98
Voorgekookte
Aardappelschijfjes
400 gram  € 0,99

Vers van de traiteur
•  Kapucijnersschotel € 1,15

100 gram

•  Nieuw - Ravioli of 
Cannelloni diverse smaken 
o.a.: kreeft, gevogelte, kabeljauw, 
paddenstoelen of gehakt

€ 9,95
per portie

•  Varkenshaas 
in champ. roomsaus met 
gebakken aardappels

€ 1,25
100 gram

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Gerookte forelsalade
Ei-bieslook salade
Filet Americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 5.50Extra donderdag voordeel:

    VOORDEEL HELE WEEK

Hollandse sucade 
lapjes

Winterkoninkjes
(gevuld rookworstje met 
zuurkool en kaas)

Hamburgers

500
GRAM 6.99

500
GRAM 5.50

Gemarineerde 
biefstukreepjes

Schnitzels
gepaneerd of naturel 

100
GRAM 1.15

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 5.99

Lekker voor het weekend!

100
GRAM 1.98

2
VOOR 6.-

2
VOOR 6.-

KIPWRAPS

TORTILLA'S

Gegrilde boterhamworst
Gegrilde honingham
Gebraden rosbief

GEHEIME 
KRUIDENKAAS

500
GRAM 6.98

CRANBERRY 
NOTENMIX

PINDA 
ROZIJNENMIX

250
GRAM 3.98

250
GRAM 3.98

5
VOOR 5.-

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

KLEINE VARKENS-
HAASJES

1
KILO 9.99
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Weinig steun voor afschaffen 
voorrang statushouders

door Guus Geebel

De gemeenteraad behandelde op 18 oktober een initiatiefvoorstel van Peter Schlamilch (Forza) 
om de Regionale huisvestingsverordening regio Utrecht 2015 gemeente De Bilt

zodanig te wijzigen dat statushouders geen voorrang meer krijgen bij
het toewijzen van sociale huurwoningen. 

Tegelijkertijd werd een amende-
ment van Forza op dit voorstel 
behandeld om aan het initiatief-
voorstel toe te voegen dat het col-
lege vóór 2019 een technisch voor-
stel aan de raad voorlegt over de 
wijze waarop deze wijziging het 
beste kan worden omgezet naar 
een nieuwe verordening, daarbij de 
U16-partners te betrekken of als het 
mogelijk is meteen een gewijzigde 
verordening voor te leggen. Dit 
amendement wordt verworpen. Het 
initiatiefvoorstel wordt na hoofde-
lijke stemming eveneens verwor-
pen. Voor stemden Forza, Bilts Be-
lang en twee VVD’ers, de overige 
fracties en drie VVD’ers stemden 
tegen.

Gelijke kansen
Peter Schlamilch opent het debat. 
‘De wachttijd voor een sociale 

huurwoning is 10,5 jaar geworden. 
In de praktijk betekent dit dat als 
onze kinderen het ouderlijk huis 
willen verlaten ze rond de dertig 
zijn als ze aan de beurt zijn. In deze 
gemeente krijgen statushouders 
nog steeds voorrang bij het toewij-
zen van een woning. We hebben de 
afgelopen jaren heel veel voor sta-
tushouders gedaan. We hebben ze 
een plek gegeven in onze gemeen-
te. Het is nu tijd voor de Biltenaren 
zelf, ook zij verdienen een eerlijke 
kans op de sociale woningmarkt. 
We gaan ze gelijke kansen geven en 
schaffen de voorrangspositie voor 
statushouders af, zoals meer ge-
meenten in Nederland overwegen. 
De Bilt zit in een regeling met 15 
andere gemeenten die de U16 heet. 
De stroom asielzoekers is eindeloos 
en zal niet stoppen. Het huisvesten 
van statushouders is verplicht, de 
urgentie niet.’ Schlamilch vindt dat 
er andere mogelijkheden zijn om 
statushouders te huisvesten.  

Fracties
Krischan Hagedoorn (PvdA): ‘Wij 
denken vanuit onze idealen en heb-
ben een duidelijke visie op de toe-
komst. Het voorliggend voorstel 
redeneert niet vanuit hoop, laat 
staan visie. Het schetst alleen het 
probleem.’ Hij noemt een aantal 
gevallen waarbij mensen urgen-
tie krijgen. ‘Daarover wordt niets 

gezegd. Het gaat alleen om status-
houders.’ Hagedoorn vraagt zich af 
waarom Forza juist deze groep wil 
uitsluiten. ‘Het lijkt erop of we de 
ellende van mensen gaan wegen.’ 
John van Brakel (D66) ziet in het 
voorstel niet dat de wachtlijst wo-
ningzoekenden wordt verkort. ‘Wo-
ningen worden verdeeld binnen de 
U16, de stad Utrecht met 15 rand-
gemeenten. Dan praten over ‘Biltse 
bevolking’ is misleidend. Het is een 
groot goed dat wij als Nederlanders 
vluchtelingen opnemen. De opvat-
ting dat urgentie daar niet bij hoort 
vinden we ongepast.’ 

Bouwen
Henk Zandvliet (GroenLinks) 
noemt het initiatief van Forza harte-
loos richting echte vluchtelingen en 
gebrek aan realiteitszin met betrek-
king tot de regionale woningmarkt. 
Menno Boer (SP) vindt het voorstel 
niet in overeenstemming met de 
kernwaarden van zijn partij. Henric 
de Jong Schouwenburg: ‘De VVD-
fractie vindt dat er geen verschil 
gemaakt mag worden tussen sta-
tushouders en andere Nederlanders, 
zeker als die al meer dan tien jaar 
moeten wachten op een woning. 
De VVD is voor een gelijkwaardig 
verdelen van woningzoekenden 
en statushouders.’ Theo Aalbers 
(ChristenUnie) ziet de oplossing in 
meer bouwen. ‘Niet in mensen hun 

belangrijke urgentie te ontnemen 
die ze echt wel nodig hebben na de 
ellende die ze in de jaren daarvoor 
hebben moeten ondergaan.’ Werner 
de Groot (CDA) zegt dat het aantal 
te huisvesten statushouders altijd 
een gezamenlijk belang is. ‘Ook 
een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid die we met alle gemeenten 
samen moeten dragen.’

Urgentie
Johan Slootweg (SGP) steunt het 
voorstel niet maar wil wel zo snel 
mogelijk aan de slag met echte 
oplossingen. Ook bouwen buiten 
de rode contour. Han IJssennag-
ger (Bilts Belang) wil een gelijke 
behandeling voor statushouders en 
Nederlandse burgers. ‘Het gaat hier 
om voortrekken in gelijke gevallen. 
Gelijke monniken gelijke kappen.’ 
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) wenst in deze gemeente nie-
mand uit te sluiten. ‘Dat geldt ook 
voor het schrappen van de urgentie 
van statushouders. Wel zouden we 
kunnen kijken naar de voorrangsre-
gels in zijn algemeenheid.’

Connie Brouwer (Fractie Brouwer) 
is faliekant tegen het voorstel en de 
toonzetting ervan. Zij kan zich niet 
voorstellen dat de statushouders de 
oorzaak zijn van het oplopen van de 
wachtlijst.

Belangen
In zijn tweede termijn zegt Peter 
Schlamilch: ‘De koepel van wo-
ningcorporaties heeft net gezegd 
dat er 250.000 ingeschrevenen 
staan. Daar bovenop ligt steeds dat 
stapeltje urgente statushouders en 
dat wordt telkens aangevuld. Als 
je daar als Biltse burger onder zit 
heb je geen kans om naar boven 
te komen. Dit is een voorstel van 
een Biltse burger die de politiek is 
ingegaan om de belangen van de 
Biltenaar te verdedigen. Daaruit 
is dit voorstel tot stand gekomen.’ 
Wethouder Dolf Smolenaers stelt 
dat er goede afspraken met de wo-
ningcorporatie zijn en dat de koe-
pel van woningcorporaties heeft 
laten weten dat ze de urgentie in 
de hele regio heel graag willen 
handhaven.

Connie Brouwer is tegen het 
voorstel.

Han IJssennagger krijgt vragen van Menno Boer.

Opening Ontmoetingscentrum 
Rinnebeek

door Marijke Drieenhuizen

Vrijdag 19 oktober heeft wethouder Anne Brommersma het Ontmoetingscentrum Rinnebeek 
in De Bilt officieel geopend. Deelnemers, vrijwilligers, mantelzorgers, buren en kinderen van de 
naastgelegen school waren aanwezig. De wethouder zorg vertelde blij te zijn met dit initiatief, 

waarbij ook voor de mantelzorgers een plek is ingeruimd. 

Sinds maart jl. is de dagbehande-
ling Rinnebeek getransformeerd 
naar een Ontmoetingscentrum: een 
plek waar thuiswonende mensen 
met dementie of andere beperkin-
gen nieuwe sociale contacten kun-
nen leggen en deel kunnen nemen 
aan activiteiten Door de bezoekers 
van het Ontmoetingscentrum een 

gestructureerd en zinvol activitei-
tenprogramma aan te bieden, wor-
den vaardigheden lichamelijk en 
geestelijk mogelijk beter op peil 
gehouden, waardoor men langer 
thuis kan blijven wonen. Naast 
professionele begeleiding zijn er 
mogelijkheden voor het inzetten 
van behandelaren zoals een fysio-

therapeut, ergotherapeut of een 
specialist ouderengeneeskunde. 
Ook mantelzorgers worden on-
dersteund. Zij kunnen bij het Ont-
moetingscentrum terecht voor een 
luisterend oor en zich aanmelden 
voor de ontmoetingsgroep of infor-
matiebijeenkomsten. 

OC Rinnebeek 
Er is proefgedraaid en dit model 
zou beter in de behoefte moeten 
voorzien voor thuiswonende men-
sen met dementie of een andere be-
perking. Edwin Snoeks, manager 
bij De Bilthuysen: ‘Het RIVM heeft 
onderzoek gedaan naar dementie 
en verwacht dat in 2040 dementie 
de grootste zorglast in Nederland 
zal zijn. Dat is zorgelijk’. Wethou-
der Anne Brommersma vertelt blij 
te zijn met de transformatie naar 
een ontmoetingscentrum. ‘Belang-
rijk vind ik ook om te zien hoeveel 
verbindingen jullie leggen, met de 
buurt, de school maar ook met de 
middenstand zoals jullie speciale 
band met de Albert Heijn’. Vervol-
gens werd een kunstwerk onthuld 

Anne Brommersma onthult het door de bezoekers Ontmoetingscentrum 
Rinnebeek en de kinderen gemaakte kunstwerk.

door de wethouder samen met de 
aanwezige kinderen. Een mooi 
kunstwerk dat de ouderen en de 
kinderen samen gemaakt hebben.

Tafelgesprekken
Het activiteitenaanbod bestaat in-
middels uit tafelgesprekken, krant 
lezen, wandelen en beweegspel-
len, maar ook Tai Chi Qiong les 
of een meezingmiddag. Ook is het 
mogelijk om eenmaal per week 
een wandeling te maken in het 
bos. Op woensdag is er van 14.30 
tot 16.00 uur een inloop die voor 
iedereen toegankelijk is en waar 
iedereen mee kan zingen. Willy 
Sturkenboom is coördinator bij het 
centrum: ‘Er heerst hier een fijne 
en vriendelijke sfeer en nieuwe 
deelnemers zijn van harte welkom. 
Ontmoetingscentrum Rinnebeek is 
elke maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdag geopend van 9.00 uur tot 
16.30 uur’. Er is nog ruimte voor 
nieuwe deelnemers en mantelzor-
gers. Voor het deelnemen aan de 
activiteiten is een indicatie begelei-
ding Wmo noodzakelijk. De men-
sen van het Ontmoetingscentrum 
kunnen helpen bij de aanvraag.

Vrijwilligers
Ook hier zijn vrijwilligers hard no-
dig. Mensen die het leuk vinden om 
iets te betekenen voor anderen, die 
in een groep of juist individueel met 
bezoekers willen koken, wande-
len, zingen of voorlezen wordt ge-
vraagd om contact op te nemen met 
Willy Sturkenboom via 06 206 405 
23 of via e-mail w.sturkenboom@
iszdebrug.nl. 

We gaan de klok weer verzetten
en waar je dan goed op moet letten
hij gaat een uur terug
wat gaat het toch vlug
je kunt zo weer je schaatsen ontvetten

Guus Geebel Limerick



Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Mail ons via

info@vierklank.nl
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche 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

• 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.

Over 8 weken
staan de Kerstadvertenties
weer in De Vierklank!
Wilt u ook zo'n mooie
Kerstgroet? Mail ons via 
info@vierklank.nl 

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Binnenkort wordt onze 
winkel een DA winkel.

Nu Idyl make-up €1,-
Verder op het Idyl 

assortiment 50% korting

m.u.v. 
voedingssupplementen 

en geneesmiddelen

JUBILEUM
BOSsche
BOLLEN

€ 1,25
nu

€ 1,50
per stuk

Goudgeel

MAISBROOD

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe site,
vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.
Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

NIEUWS    AGENDA    ARCHIEF    ADVERTEREN    BEDRIJVEN    REAGEREN    NIET ONTVANGEN    CONTACT

Brasserie Vink
Biltsestraatweg 102 Utrecht 030-2760925
info@brasserie-vink.nl. In onze klassiek Frans georiënteerde 
keuken werken wij met verse ingrediënten van het seizoen, 
die zoveel mogelijk uit de buurt komen en vaak biologisch 
zijn. [lees meer]

brasserie
ink

Computerhulp Midden-Nederland
Kon. Wilhelminaweg 461 Groenekan 0346-795104 /
06-24807945 info@computerhulpmiddennederland.nl.
Voor al uw computer- en laptopproblemen kunt u ons
gerust bellen. Ook ‘s avonds en in het weekend. [lees meer]

Dierenkliniek De Bilt BV
Alfred Nobellaan 441 De Bilt 030-2205588
info@dierenkliniekdebilt.nl. Ons doel is uw huisdier
een zo lang en gelukkig mogelijk leven te geven en
dat doen we graag samen met u. [lees meer]

Fonville
Looijdijk 78 De Bilt 030-2210002
info@bloemenboutiquefonville.nl. Voor de betere
bloemenbeleving bent u van harte welkom in onze
winkel waar ‘vers’ de boventoon voert. [lees meer]

Hairdesque
Maertensplein 33 Maartensdijk 0346-213711
Moderne kapsalon voor dames, heren en kinderen.
[lees meer]

Administratiekantoor Hermiwes
Distelvink 22 Maartensdijk 0346-214670 b.g.g. 0346-213846 
henk@hermiwes.nl. Als je zelf liever aan het werk bent, 
verzorgt Hermiwes de administratie wel. [lees meer]

Hoek 11 Praktijk voor Remedial Teaching
Dr. Welfferweg 11a Westbroek 06- 55806120
info@hoek11.nl. “Ieder kind heeft zijn talent en
alle talenten zijn nodig” [lees meer]

Cornelle schildersbedrijf
Apollovlinder 65 Bilthoven 030-2251370
info@schildersbedrijfcornelle.nl. Een kwast vasthouden 
maakt je nog geen goede schilder. Onze passie voor het vak
maakt dat wij mooi en kwalitatief goed schilderwerk
afleveren. [lees meer]
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Historische Vereniging Maartensdijk 
heeft actief najaar-programma

door Kees Diepeveen

In het laatste kwartaal van dit jaar laat de Historische Vereniging Maartensdijk nadrukkelijk 
van zich horen. Met een aantal aansprekende activiteiten laat de vereniging zien springlevend 

te zijn. De nieuwe website is daar een duidelijk bewijs van. Maar de vereniging heeft ook plaats 
voor nieuwe actieve leden om de programma’s en activiteiten op peil te kunnen houden.

Sinds vrijdag 12 oktober is de nieu-
we website in de lucht. Voorzitter 
Gert-Jan Weierink en waarnemend 
secretaris Ineke van Bemmel zijn 
heel tevreden over de site. Gert-Jan 
Weierink:‘ Het ziet er fris uit, zit 
goed in elkaar en is interactief. Het 
is een dynamische site die ook goed 
te gebruiken is voor scholen’. 

Frans Schaafsma
Op 15 oktober was er een filmvoor-
stelling in Servicecentrum Dijck-
state in Maartensdijk waar films 
vertoond werden over Maartens-
dijk van eind vijftiger jaren. Gert-
Jan Weierink: ’Deze films hebben 
jarenlang op zolder gelegen bij 
Frans Schaafsma die vroeger een 

fotowinkel had in het dorp en die 
heel veel op film heeft vastgelegd. 
Buitengewoon leuk voor de oudere 
Maartensdijkers om dat te zien’. 
Op 20 oktober is er een excursie 
naar Huize Doorn naar de beelden-
tentoonstelling ‘Verzet en verdriet 
in beeld’, met herdenkingssculptu-
ren van twee wereldoorlogen. In de 
Ontmoetingskerk in Maartensdijk 
vindt op 27 november een lezing 
plaats over Maarten van Rossum, 
de legeraanvoerder van de Hertog 
van Gelre door Sander Wassing 
(historicus en conservator van His-
torisch Museum Hazerswoude).

Historie leeft
De Historische Vereniging is een 
actieve vereniging en met 290 le-
den één van de grotere verenigin-
gen in het dorp. Ineke van Bem-
mel: ‘Voor onze leden organiseren 
we regelmatig excursies en zeker 
viermaal per jaar een lezing. De le-
zingen worden gemiddeld door 50 
tot 60 bezoekers bezocht. Historie Er was ruime belangstelling voor de filmvoorstelling op 15 oktober.

Ineke van Bemmel en Gert-Jan Weierink vinden dat er een sterk historisch 
besef leeft bij de inwoners van Groenekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek.

Uit de gemeenteraad van 18 oktober
door Guus Geebel

In het vragenhalfuurtje stelt Peter 
Schlamilch (Forza De Bilt) vragen 
over een brief aan bewoners over 
het aanpakken van woningen met 
rattenoverlast. Schlamilch stelt dat 
die brief bij omwonenden slecht 
gevallen is. Hij wil weten hoe dit 
heeft kunnen gebeuren en of de 
wethouder de brief voordat die is 
verzonden heeft gezien. ‘Waarom 
is er niet eerst overleg met de be-
woners geweest en waarom zijn er 
zo weinig straten met dit probleem 
aangeschreven’. Wethouder André 
Landwehr noemt het heel apart 
dat hij hier nog vragen over krijgt. 
‘De brief is abusievelijk verzonden 
en direct daarna weer ingetrokken 
omdat die niet in overeenstemming 
met de afspraken met de klankbord-
groep was. 

De fout is gemaakt en daar ben ik 
volledig verantwoordelijk voor. 
Het mag niet nog een keer voorko-
men. Wij komen onze afspraken na 
en ik heb van de klankbordgroep 
begrepen dat zij dat ook doen. Dat 
ligt allemaal vast in de notulen. Er 
zijn ook andere straten bekend en 
daarover is met SSW veel contact’. 
Jette Muijsson (Beter De Bilt) stelt 
vragen over het kruimelgevallenbe-
leid. Op 28 september 2018 kwam 
er de update van het kruimelgeval-
lenbeleid waar in artikel 7 staat 
vermeld dat er een zendmast mag 
worden geplaatst tot 40 meter hoog. 
Muijsson stelt dat de raad een mo-
tie van Beter De Bilt heeft aangeno-
men voor het opzetten van het an-
tennebeleid. Zij wil weten hoe zich 
dat met elkaar verhoudt. ‘Als dit 
niet het voorgenomen antennebe-
leid is, wanneer komt dat dan naar 
ons toe?’ Wethouder Landwehr 
antwoordt dat wanneer het gaat om 

een zendmast van 40 meter van T-
Mobile het een bestemmingsplan-
wijziging binnenplans is. De wet-
houder zegt toe uit te zoeken hoe 
dat bij andere zenders als radiozen-
ders zit en schriftelijk met een reac-
tie te komen. Verklaring van geen 
bedenkingen. De raad besloot een 
verklaring van geen bedenkingen af 
te geven voor het afwijken van de 
ruimtelijke regels ten behoeve van 
het bouwplan voor het oprichten 
van zes grondgebonden woningen 
aan de Veldlaan 1 te Groenekan. 
Het voorstel kreeg steun van CDA, 
PvdA, D66, GroenLinks, VVD, 
SGP en Bilts Belang. Tegen stem-
den ChristenUnie, Beter De Bilt en 
Fractie Brouwer. Wethouder André 
Landwehr zegt in antwoord op een 
vraag van de VVD om de positie 
van de kavel via regelgeving te re-
gelen, dat op dit moment geen reac-
tie meer kan worden ingediend op 
de zienswijzerapportage omdat de 
termijn daarvoor is verstreken. ‘Er 
moet een besluit worden genomen 
op de zienswijzen zoals die nu zijn 

ingediend. Wie het daarmee niet 
eens is kan altijd beroep aantekenen 
bij de rechtbank’. Forza en Fractie 
Brouwer noemen de communicatie 
onvoldoende, maar de wethouder 
wijst erop dat de initiatiefnemers 
verschillende acties hebben onder-
nomen. Hij somt die op en conclu-
deert dat zij aan de communicatie 
hebben voldaan. Bij de ontwikke-
ling van het plan is enkele malen 
met de welstandscommissie, de ste-
denbouwkundige van de gemeente 
en de architect van gedachten ge-
wisseld om te komen tot een zorg-
vuldige inpassing van het gewenste 
bouwvolume op deze locatie. De 
welstandcommissie heeft in haar 
advies aangegeven dat met dit plan 
op een goede wijze is ingespeeld op 
de bemerkingen. De raad besloot 
unaniem een verklaring van geen 
bedenkingen af te geven voor het 
afwijken van de ruimtelijke regels 
ten behoeve van het bouwplan voor 
het vergroten van de kapel aan de 
Nieuwe Weteringseweg 52 te Groe-
nekan.

Vertelvoorstelling 
Who runs the world

Op woensdag 7 november om 20.00 uur speelt Esther Kornalijnslij-
per in bibliotheek Idea Bilthoven haar solovoorstelling Who runs the 
world. Who runs the world is een Nederlandstalige vertelvoorstelling 
boordevol verhalen over van wie de wereld is, wie de wereld draagt 
en hoe ieder zijn eigen draai daarin kan vinden. Deze avond is één van 
de activiteiten in Bibliotheek Idea in het kader van de landelijke bi-
bliotheekcampagne met als thema Voeding. Esther Kornalijnslijper was 
dierenarts en is nu verteller. De laatste jaren ligt haar focus op per-
soonlijke verhalen, al dan niet verweven met verhalen uit de wereldli-
teratuur. Meer informatie en aanmelden www.ideacultuur.nl/nederland-
leest (Bea Rigter)

Met een wereldbol en een jojo neemt Esther het publiek mee in verhalen 
van vroeger en nu. 

Jette Muijsson stelt vragen over het zendmastenbeleid.

leeft in onze kernen. Dat hebben 
we vooral vorig jaar gemerkt bij de 
viering van ons 35-jarig jubileum. 
De exposities in de kernen is heel 
goed bezocht met als uitschieter 
Westbroek waar wel 200 mensen 
op de opening waren. Daar spreekt 
interesse en nieuwsgierigheid uit 
naar vroeger tijden. Bij onze ver-
eniging kunnen die mensen daar 
verder mee’. 

Betrokkenheid
De vereniging beschikt over een 
grote groep enthousiaste vrijwilli-
gers die zich met hart en ziel inzet-
ten en die een sterke betrokkenheid 
hebben bij de historie van de Maar-
tensdijk en de overige kernen. Gert-
Jan Weierink:‘ Daar zijn we heel 
blij mee. Maar we kunnen zeker 
nog nieuwe actieve leden gebrui-
ken. De Programmacommissie, die 
lezingen en excursies organiseert, 
kan versterking gebruiken maar 
ook mensen die naar het Regionaal 
Archief in Breukelen willen om 
informatie op te diepen over Maar-

tensdijk en andere kernen. We wil-
len ons programma en activiteiten 
op peil houden want de leden  moet 
je wat kunnen bieden. Ook jongere 
mensen met enig historisch besef 
en nieuwsgierigheid naar de his-
torie van Groenekan, Hollandsche 
Rading, Maartensdijk of Westbroek 
kunnen hier veel plezier aan bele-
ven.’

Kernen
De geschiedenis van de kernen is 
buitengewoon interessant. Om de 
historie levend te houden is er nog 
veel te winnen. Gert-Jan Weierink:’ 
Daarover willen we graag met de 
gemeente in gesprek. Het bestuur 
hoopt dat het op een redelijke ter-
mijn zal lukken’. De Historische 
vereniging is ook zeer geïnteres-
seerd in oude foto’s en films. Er 
duikt regelmatig oud materiaal op. 
Dat wordt bewerkt en op enig mo-
ment vertoond. Voor de excursie 
naar Doorn is aanmelding mogelijk 
via inekevanbemmel45@gmail.
com.
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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.

100

069

149

20%
korting

Geldig van donderdag 25 t/m zaterdag 27 oktober 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Gevulde
speculaas-
koeken

vers uit eigen oven
2 stuks

Jumbo
pannen-
koeken

pak 8 stuks

Jumbo 
frites

zak 1 kilo

Jumbo
verse pizza

bijv. pollo/paprika
van €5,39 voor

€4,31
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Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug 15 jaar

Donderdag 18 oktober was er in De Paltz in Soest een feestelijke bijeenkomst van een groot 
aantal partijen, die gezamenlijk het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug vormen.

Het park dat op 11 oktober 2003 officieel geopend werd bestaat deze maand 15 jaar. 

Landgoedeigenaren, natuurorgani-
saties, Provincie Utrecht, gemeen-
ten, terreinbeheerders en diverse 
andere belangenorganisaties zetten 
zich al 15 jaar gezamenlijk in voor 
betere bescherming, versterking en 
beleving van natuur, landschap en 
erfgoed op de Utrechtse Heuvelrug. 
Er waren circa 90 gasten. 

Feest
Het Nationaal Park viert de hele 
maand oktober feest met naast de 
bijeenkomst van donderdag onder 
andere een speciale jubileumkrant 
die in de hele regio in een oplage 

van meer dan 200.000 stuks huis 
aan huis wordt verspreid, een foto-
wedstrijd via social media en vanaf 
zaterdag 20 oktober in de herfstva-
kantie een Beleefweek Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug.

Programma
De dag begon met terugblikken 
van voormalige voorzitters Let de 
Stichter en Dick Wijte en de hui-
dige voorzitter Janine Caalders op 
15 jaar Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug. Verschillende partijen 
uit het gebied feliciteerden in een 
korte film het Nationaal Park met 

haar 15 jarig bestaan. Gastspreker 
Willem Bijleveld, voorzitter van 
de Veluwe Alliantie, deelde zijn er-
varingen over samenwerking voor 
behoud van natuur en gedeputeerde 
Mirjam Maasdam trok vervolgens 
parallellen met het Nationaal Park. 
Er waren inspirerende pitches van 
initiatieven in het Nationaal Park 
o.a. over de Leersumse Eng en de 
samenwerking met Utrechts Land-
schap op gebied van de Heidecor-
ridor. Gemene deler was eensge-
zindheid over het feit dat intensieve 
samenwerking nodig blijft om het 
gebied voor toekomstige generaties 

te behouden. Na veel overleg de 
afgelopen jaren vonden de meeste 
aanwezigen het nu tijd voor actie.

De Bilt 
Vanaf 2016 is met een groot aantal 
partijen in het gebied gewerkt aan 
plannen voor het realiseren van 
een vernieuwd en groter Nationaal 
Park. Begin 2018 is een Samen-
werkingsagenda opgesteld en werd 
door 17 partijen een Intentieover-
eenkomst ondertekend. Naast de 
gemeenten Leusden, Woudenberg, 
Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Rhe-
nen, willen nu ook de gemeenten 
Soest, Baarn en De Bilt meedoen 
aan de Samenwerkingsagenda. Ge-
deputeerde Staten van de provincie 
Utrecht heeft al besloten over finan-
ciering van kosten van de Samen-
werkingsagenda van het Nationaal 
Park. Dit najaar vindt besluitvor-

ming in de diverse gemeenteraden 
plaats. Hierna kan gestart worden 
met de realisatie van projecten uit 
de Samenwerkingsagenda.

Heuvelrug
De Utrechtse Heuvelrug is, met 
circa 40.000 hectare, het op één na 
grootste bosgebied van Nederland 
met afwisselend loof- en naaldbos-
sen, heidevelden, waardevol cul-
tuurlandschap, uitgestrekte weiden, 
106 landgoederen en buitenplaatsen 
en cultureel erfgoed. Het zuidelijk 
deel van de Heuvelrug, (ca. 10.000 
hectare), vormt sinds 2003 het Na-
tionaal Park Utrechtse Heuvelrug: 
één van de drie meest bekende Na-
tionale Parken van Nederland. Het 
Nationaal Park is goed voor circa 
17 miljoen fiets- en wandeltochten 
per jaar en 14.000 voltijds banen in 
recreatie en toerisme. [HvdB]

Hiep, Hiep, Hoera voor de vijftienjarige; bijna rechts vooraan wethouder André Landwehr en gemeenteraadslid 
Henk Zandvliet. ‘Ik ondersteun het streven om het Nationaal Park uit te breiden tot aan het Gooimeer. Dat leidt 
tot een versterking van zowel de natuur als de toeristisch/recreatieve functie’, aldus Zandvliet.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 
Op het Maertensplein in Maartensdijk staan ten behoeve van de appar-
tementsbewoners aldaar enkele bovengrondse containers voor groenaf-
val in betonnen omhulsel met afsluitbaar deksel. Op een gegeven mo-
ment was ik de sleutel (wartel) daarvan kwijt. Ik naar de Milieustraat 
van de gemeente De Bilt. Bij het eerste het beste gebouwtje naar binnen 
om navraag te doen. Na uitleg aan een correcte ambtenaar kreeg ik op 
mijn ‘eerlijke gezicht’ zo’n wartel vanaf het bureau zomaar aangereikt. 
Kosten? Service van de gemeente. Geweldig, niet? ’t Is maar dat u dit 
ook weet … 

Er is een leuk kinderspeelplaatsje waar ouders en grootouders graag 
willen komen… Echter eerst moet alle rotzooi opgeruimd worden. En 
ouders en peuters zien helaas niet dat er in die zandbak gewoon gepist 
is. (helaas heb ik dat met eigen ogen geconstateerd). Het kinderspeel-
goed wordt voor andere doeleinden gebruikt… Waar blijft de orde? 
De handhaving? Waar blijft toch de politie die op controle uitgaat? De 
bewoners rondom het park klagen steen en been, maar de gemeente 
De Bilt doet niks. Het moet toch echt bekend zijn… Ondergetekende 
spreekt de hangjongeren nog wel eens aan… maar je krijgt alleen maar 
een sneer. Niemand wil ’s avonds nog even een wandeling door het park 
maken… 

Piet Veldhuizen - Maartensdijk

Nieuwe paden
Hospice Demeter

Dank zij de sponsering van de Hubertusstichting en Stichting Misian 
konden de paden in de tuin bij Hospice Demeter worden vernieuwd. Op 
de dag van de palliatieve zorg stond de tuin centraal en kon iedereen 
ontdekken en ervaren hoe heerlijk het is om onder een stralende zon 
over het nieuwe pad van de tuin te genieten.

De tuin die is ontwerpen met veel bogen om rust te geven, de grote 
groepen planten en struiken komen hier volledig tot hun recht; ook is er 
rekening mee gehouden dat de tuin vlinder-, libelle- en insectenvrien-
delijk is.  (Wim Westland)

Omwonenden en belangstelden zijn onder de indruk van de tuin en de 
Hospice.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Dat de gemeente niet al te hard loopt om haar bur-
gers te beschermen bleek in het artikeltje over de on-
verlichte abri op de Soestdijkseweg. Ik kan daar het 
verhaal van de droevige toestand in de Parklaan aan 
toevoegen. De lantaarnpaal tegenover ons huis brandt 
al sinds juni niet meer en verderop staat nog een ka-
potte. Onze ‘Overboschwijk’ ligt al meer dan een jaar 
op de schop - heel letterlijk - en dan zou je verwach-

ten dat alles in het werk gesteld wordt om het voor de 
bewoners nog enigszins leefbaar te houden.

Gemeld
Ik heb de duisternis geregeld gemeld bij de gemeen-
te, die antwoordde dat Stedin dat moet verhelpen. 
Er is inderdaad (minstens) 3x een servicewagen van 
Ziut (uw vertrouwde partner in de slimme openbare 
ruimte) geweest, zonder enig resultaat. Het lijkt mij 
de taak van de gemeente om te controleren of er iets 
gebeurt. 

Riool
Binnenkort wordt het nieuwe riool aangelegd en 
moeten wij over schots en scheef liggende tegels 
schuifelen, in het pikkedonker! Een buitengewoon 
betreurenswaardige situatie, waardoor mensen akelig 
kunnen vallen. Wat een schande voor zo’n mooie ge-
meente!

Petra Kramers, Bilthoven

In de donkerte van de Parklaan valt het uitvallen van 
de verlichting van een lantaarnpaal nog extra op. 
[foto Henk van de Bunt] 

Zang Veredelt in d’Amandelboom

Donderdag 18 oktober 
verzorgde Zang Veredelt o.l.v. 
Paul Krijnen, een optreden in 
zorgcentrum d’Amandelboom 
in Bilthoven met een gevarieerd 
programma van The Beatles 
tot Schubert. Pianist Caroline 
Kuypers speelde een prachtig 
stuk van Satie.
(fotoJitte Roosendaal).
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

VARKENSPROCUREURLAPJES

Om kort te bakken of langzaam te garen; ook lekker 

voor de nasi, saté of pulled porc!!
500 gram 4,98

KIPPENROOKWORST

100% kippenvlees met lekkere kruiden. Als snack of 

voor bij de stamppot. Alleen nog warm maken
100 gram 1,25

FAZANTENPOOTJES

Ja, ja ze zijn er weer! Voor de liefhebbers om heerlijk 

zachtjes een klein uurtje te stoven
100 gram 1,25

VENKEL VERSE WORST

Op veler verzoek. Lekker gekruid met o.a. milde 

kruiden en uiteraard heerlijke venkel!
100 gram 1,25

BOEREN HERFSTGEHAKT

Gemak dient de mens in de vakantie; lekker gekruid & 

met groente gevuld, eitje erdoor...
500 gram 4,98

ITALIAANSE CORDONBLEU

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. gemarineerde 

varkensfilet, kaas, salami & zontomaat
100 gram 1,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 22 oktober t/m zaterdag 27 oktober. Zetfouten voorbehouden.Lezing over erfrecht,
executele en uitvaart

Frans van Beek en Koop Geersing organiseren op zaterdag 3 november van 11.00 uur 
tot 13.00 uur aan de Soestdijkseweg Zuid 267 een bijeenkomst over erfrecht, executele en 
over alles wat bij het regelen van een uitvaart komt kijken. Frans van Beek is notaris bij 

Notarissen Houwing van Beek; Koop Geersing is uitvaartverzorger
van Yarden & Geersing Uitvaartzorg.

'Het is die dag een bijzondere 
dag', vertelt Frans van Beek. 'De 
KNB, onze beroepsorganisatie, 
bestaat dit jaar 175 jaar en dat 

willen we graag met de consu-
menten vieren door op zaterdag 3 
november een Open Dag te hou-
den.'

Lezing
Frans van Beek houdt tijdens deze 
dag een lezing waarbij hij inhou-
delijk ingaat op het wettelijk erf-

recht, op het belang van het maken van 
een testament én een levenstestament. 
'Maar ook het besparen van erfbelas-
ting zal aan bod komen. En natuurlijk 
kunnen mensen ook zelf onderwerpen 
aandragen, die ik dan zal behande-
len', vult Frans aan. Onderwerpen als 
erfrecht, testament en executele zijn 
nauw verbonden met het overlijden en 
het regelen van een uitvaart. In die zin 
werken een uitvaartverzorger en een 
notaris dan ook vaak naadloos samen. 
Zo ook tijdens de lezing van zaterdag 
3 november.

Samenwerking
Koop Geersing van Yarden & Geer-
sing Uitvaartzorg vertelt dat er regel-
matig klanten zijn die zij gezamenlijk 
bedienen, of van advies voorzien: 'Als 
de notaris voor iemand een testament 
maakt waarbij een executeur benoemd 
wordt – en helemaal als de notaris zelf 
tot executeur wordt benoemd - dan 
is het belangrijk dat de notaris ook 
doorverwijst naar een uitvaartverzor-
ger', vertelt Koop Geersing. Frans van 
Beek vult hierbij aan dat hij dan graag 
doorverwijst naar Koop Geersing. 
Omgekeerd, vult Koop Geersing aan, 
kom ik als uitvaartverzorger kort na 
een overlijden in contact met erfgena-
men. Nabestaanden hebben niet alleen 
praktische vragen over de uitvaart, 
maar ook natuurlijk vaak vragen over 

de afwikkeling van de nalatenschap, 
over het erfrecht of over de inhoud van 
een testament. Mensen die hun eigen 
afscheid voorbereiden lopen tegen ver-
gelijkbare vragen aan. Koop Geersing 
verwijst dan graag door naar Frans van 
Beek.

Natuurbegraafplaats
Koop Geersing zal als uitvaartverzor-
ger tijdens zijn deel van de lezing in-
vullen met onderwerpen als wat zijn 
de diverse uitvaartwensen en moge-
lijkheden, wat zijn de kosten van een 
uitvaart, hoe zit het met uitvaartver-
zekeringen. Na afl oop van de lezing 
is er mogelijkheid tot een rondleiding 
op natuurbegraafplaats Den en Rust. 
'De natuurbegraafplaats Den en Rust is 
een stuk natuurgebied van het Utrechts 
Landschap', vertelt Koop. 'Naast een 
paar bestaande bospaden, is er één 
aangelegd pad dat zwevend boven de 
bosvloer over de natuurbegraafplaats 
slingert.'

Aanmelden
Iedereen die op het gebied van het erf-
recht of op het gebied van het regelen 
van een uitvaart rondloopt met vragen 
is van harte welkom. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden of om meer 
informatie vragen via info@houwing-
vanbeek.nl of telefonisch op telefoon-
nummer 030-2290811. Frans van Beek en Koop Geersing zijn van plan er een en boeiende bijeenkomst van te maken.
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De Schaapskooi onderstreept belang 
van samenwerken

Donderdag 15 november organiseert Samen voor De Bilt voor de achtste keer De Beursvloer; 
het ontmoetingsevenement voor bedrijven en maatschappelijke organisaties in gemeente De Bilt 

waar vraag en aanbod met gesloten beurs worden verhandeld.

Dos Schaafsma, werkzaam als be-
heerder van kinderboerderij De 
Schaapskooi, meldt in aanloop naar 
de Beursvloer: ‘Samenwerken met 
bedrijven maakt ons professioneler 
en geeft cliënten een nog grotere 
plek in de maatschappij’. 

Bij De Schaapskooi werken men-
sen met een verstandelijke beper-
king. Zij dragen de dagelijkse zorg 
voor de dieren en het onderhoud 
van de boerderij. De kinderboer-
derij heeft een sterke buurtfunctie. 
‘We organiseren zogenoemde klus-
dagen. Alles gaat in overleg. Ik geef 
aan wat wij nodig hebben en pas 
dat aan op wat een bedrijf kan bie-
den. Zoveel mogelijk met gesloten 
beurs. Werknemers uit het bedrijfs-
leven komen hier een dag klussen, 
bijvoorbeeld een hek bouwen of 
elektra aanleggen voor ons tuin-
huis. Zij krijgen daar een mooie dag 
en een ander mensbeeld voor terug. 

Het verbetert hun beeld van wat de 
zorg geeft. Cliënten laten zien dat 
zij binnen hun capaciteiten deelne-
men aan de maatschappij. We horen 
regelmatig: ik had niet verwacht dat 
mensen met een beperking net zo 
zijn zoals jij en ik’. Ook merkt Dos 
dat werknemers uit het bedrijfsle-
ven zich meer bewust worden van 
wat zij maatschappelijk kunnen 
betekenen. ‘Mensen gaan vrijwil-
ligerswerk doen en nemen een fris 
en ander mensbeeld mee naar huis’. 

Professioneler
‘Bedrijven brengen op hun beurt 
menskracht mee: even iets aan-
pakken. Zij doen hier klussen die 
ik anders met cliënten niet gedaan 
krijg’. Voor Dos maakt samenwer-
ken met bedrijven onderdeel uit 
van zijn dagelijkse bedrijfsvoering. 
‘Het is duurzaam; we proberen lo-
kaal in te kopen. Inmiddels heb ik 
verschillende langdurige relaties 

opgebouwd met bedrijven, zoals 
het RIVM, Rabobank en Huus-
sen Elektro. Bedrijven hebben een 
netwerk, waardoor cliënten in het 
bedrijfsleven geplaatst kunnen 
worden op een nieuwe werkplek. 
Samenwerking maakt ons werk nog 
professioneler, leuker en zinvoller. 
Wij zijn als ideële organisatie ook 
meer commercieel gaan denken’. 

Beursvloer 
Op de vraag waarom De Schaaps-
kooi meedoet met De Beursvloer is 
Dos resoluut. ‘Het is belangrijk. Ie-
dereen staat er voor open iets voor 
elkaar te betekenen. Het heeft ons 
nieuwe contacten met bedrijven en 
andere maatschappelijke organi-
saties opgeleverd. Hierdoor weten 
we elkaar te vinden met vragen of 
bijvoorbeeld met ons aanbod van 
klus-dagen. Tegen andere maat-
schappelijke organisaties zou ik 
zeggen: Probeer het gewoon. Het is 
een kleine tijdsinvestering maar het 
levert heel veel op. Wij kennen het 
leven niet meer zonder’, aldus Dos 
over zijn samenwerking met be-
drijven. ‘Wees innovatief en inspi-
rerend voor bedrijven en gewoon 
enthousiast’. 

Interesse? 
Wilt u als bedrijf, overheid, zzp-er 
uw maatschappelijke betrokken-
heid vergroten? Meer aansluiten bij 
maatschappelijke thema’s of een 
verrassende ontmoeting voor uw 
werknemers organiseren? Bent u 
als ideële organisatie op zoek naar 
extra handen, kennisuitwisseling 
of uitbreiding van uw netwerk? Ga 
dan naar De Beursvloer op don-
derdag 15 november. Graag voor 
1 november aanmelden via www.
samenvoordebilt.nl.

(Aukje Henneman)
Dos Schaafsma met cliënten van Reinaerde bij De Schaapskooi. Tot stand 
gekomen door samenwerking met een lokaal bedrijf.

Minibieb Maartensdijk
Sinds kort staat ‘Minibieb Maartensdijk’ in de voortuin van Patrijslaan 20. Tussen de hazelaar 

en de lantaarnpaal in, dus sfeerlicht verzekerd. Op facebook heel
verrassend bekend als ‘Minibieb Maartensdijk.’

Een minibieb is een klein kastje waar je boeken kunt 
lenen, ruilen of achterlaten. Je kunt er gewoon in kij-
ken en als je een boek vindt dat je graag wilt lezen, 
neem je het mee. Als je het gelezen hebt breng je het 
weer terug of je zet er een ander boek voor in de plaats. 

Achtergrond minibieb 
Marjo Lelie vond eerder allerlei boeken in andermans 
minibiebs, kringloopwinkels of ruilde en kwam zo 
de meest uiteenlopende boeken tegen. Boeken die ze 
normale niet zo snel zou lezen, bleken soms verras-
send leuk of goed te zijn. Ik merkte dat ze daardoor 
weer heel andere boeken ging lezen. Zo kwam ze op 
het idee om een minibieb in de voortuin te zetten zo-
dat iedereen uit de buurt boeken kan lenen, ruilen of 
achterlaten. 
 
Inhoud
In de minibieb Maartensdijk vind je literatuur, romans, 
informatieve boeken en kinder-zwerf-boeken. Kinder-
zwerf-boeken zijn een initiatief van het Nationaal Kin-
derFonds. Kinderen kunnen een boek kiezen, lezen en 
daarna doorgeven aan andere kinderen, zodat zoveel 
mogelijk kinderen boeken kunnen lezen. Of je vindt in 

de minibieb een Donald Duck of een tijdschrift voor 
je oma: van alles wat en voor ieder wat wils. De bieb 
heeft 2 planken. Op de bovenste plank staan boeken en 
op de onderste plank liggen kleinigheden om gewoon 
mee te nemen. Voor de fun. Nu liggen er kleine enve-
lopjes met... ga maar kijken...

(Marjo Lelie) 

De minibieb aan de Patrijslaan in Maartensdijk.

Geslaagde actie voor 
de Voedselbank

door Henk van de Bunt

Supermarkt Jumbo Jelle Farenhorst in Maartensdijk en 
medewerkers spanden zich zaterdag 20 oktober in voor de cliënten 

van de Voedselbank. Klanten werd gevraagd of zij iets wilden 
kopen voor hun ‘dorpsgenoten in nood’.

Het ging met name om lang-houdbare producten, die te vinden waren 
op een speciale stelling in de supermarkt. Producten die deze keer op de 
‘boodschappenlijst’ stonden waren onder meer groenten in pot of blik, 
bloem en broodbeleg zoals leverpastei en smeerkaas.Na het afrekenen 
van de boodschappen konden klanten de gekochte artikelen achterlaten 
bij vrijwilligers, die namens de Voedselbank de artikelen in ontvangst 
namen. Voedselbank-secretaris André Schellart: ‘De opbrengst overtrof 
de extra inkoop. We hebben maar liefst 72 volle kratten ingezameld. 
Een prachtig resultaat, waar onze afnemers blij mee kunnen zijn’.

De lege kratten waren bijna niet aan te slepen, zo concludeerden v.l.n.r. 
secretaris André Schellart, Jelle Farenhorst, voorzitter Jolanda van 
Hulst en oud voorzitter Richard Vester, die alle giften van de klanten 
van Jumbo Maartensdijk dankbaar inzamelden.

Controle parkeerschijf
Vanaf 1 november wordt strenger toegezien op het gebruik van de blau-
we parkeerschijf in het centrum van Bilthoven. Na een periode van toe-
zicht en bewust maken door te waarschuwen, riskeren foutparkeerders 
vanaf begin volgende maand een bekeuring. De blauwe zone geldt van 
maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Tijdens deze uren geldt een maximale parkeerduur van anderhalf uur 
op de Driehoek, Emmaplein, Vinkenplein, Vinkenlaan, Nachtegaallaan 
en Julianalaan. Wie langer wil parkeren kan dat doen op de P+R Rem-
brandtlaan en het parkeerterrein aan de Sperwerlaan. De maximale par-
keerduur in het centrum is anderhalf uur met gebruik van de parkeer-
schijf. Met de parkeerschijf geeft men de tijd van aankomst aan. Die 
mag naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve 
uur. De blauwe parkeerzone is met borden aangegeven.

Expositie bij
Kunst in de Kelder
De jaarlijkse driedaagse ‘BeeKk In Beeld’-expositie
wordt dit jaar gehouden op 26, 27 en 28 oktober in

Kunst In De Kelder, Julianalaan te Bilthoven.

Kunstkring BeeKk organiseert al vele jaren ‘De BeeKk in Beeld’-ex-
positie met gevarieerde kunstwerken van haar leden. In 2016 was er 
een succesvolle expositie in het toenmalige ING bankgebouw op het 
Vinkenplein in Bilthoven. In 2017 was er helaas geen alternatieve ex-
positieruimte in de gemeente te vinden. Mede daarom is BeeKk zeer 
verheugd, dat zij de samenwerking met Kunst In De Kelder konden 
starten voor hun jaarlijkse tentoonstelling. 

Deze nieuwe en ruime galerie in Bilthoven bevindt zich onder De Bilt-
hovense Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven. De opening vindt 
plaats op vrijdag 26 oktober om 19.30 uur. Het duo Andrea Hessing en 
Paul Deneer zorgen voor de muzikale omlijsting. Op 27 en 28 oktober 
is de expositie open van 10.00 tot 17.00 uur. Dit jaar zal een bont gezel-
schap van 22 kunstenaars, amateur en professioneel, hun werk tonen.

(Claire van Lierop)
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Verkoop en informatie

Jo Rijksen Makelaardij
Hessenweg 151, 3731 JG De Bilt  
Tel. (030) 220 42 62
info@jorijksen.nl
www.jorijksen.nl

Ontwikkeling

Planvast Projectontwikkeling B.V.
www.planvast.nl

www.nieuwbouwdebilt.nl

6 eengezinswoningen
3 appartementen 

Start verkoop
29 oktober

DE BILT

Twitter: @Rijkswaterstaat of bel 0800 - 8002.

Rijbaanafsluiting A27  
Eemnes – Utrecht-Noord
26 – 29 oktober: asfalteerwerkzaamheden
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Plan uw route kort voor vertrek op www.vananaarbeter.nl of scan  
de QR-code hiernaast met uw smartphone. Voor meer informatie 
over het project gaat u naar www.verbredinga27a1.nl.

= omleidingsroute = afgesloten

Van vrijdagavond 26 oktober 21.00 uur tot maandagochtend 29 oktober 5.00 uur 
is de A27 tussen knooppunt Eemnes en aansluiting Utrecht-Noord afgesloten. 
Weggebruikers worden omgeleid via de A1 en A28. De extra reistijd is ongeveer  
15 minuten.

ikwordvrachtwagenchauffeur.nl

Beste baas,
Ik ga voor meer
vrijheid. Ik word
vrachtwagen-
chauffeur.

Jeffrey

Zeg eens eerlijk. Word jij blij van wat je dag in  
dag uit aan het doen bent? En hoe lang ben je van 
plan om dat te blijven doen? Als deze vragen je 
raken, kun je natuurlijk bij de pakken neer gaan 
zitten… Of je gooit, net als Jeffrey, het roer eens 
helemaal om. 

In de wereld van transport en logistiek liggen  
namelijk vele banen te wachten op mensen die  
toe zijn aan een nieuw bestaan. Heb jij minimaal 
mbo denk- en werkniveau en heb je de nodige 
levenservaring?

Op ikwordvrachtwagenchauffeur.nl staat alles 
over de baangarantie, de opleiding, de selectie 
en de subsidie. Daardoor hoef je maar 15% van 
het lesgeld zelf te betalen. Heb je interesse? Meld 
je aan via onze website. We nodigen je dan uit voor 
het ‘ikwordvrachtwagenchauffeur-event’ op 
5 november in De Bilt voor een persoonlijk 
gesprek. Op dit event kun je gelijk kennis maken 
met werkgevers als DHL, Transportbedrijf G. Kuijf & 
Zonen B.V. en Remondis Dusseldorp Rioolservice. 
Enne..., laat ons even weten wat jij op je ontslag-
brief zet. Maak jij er ook werk van?

Kom naar de informatieavond op 5 november in De Bilt!
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Meezingavond Maartensdijk 
Afgelopen zaterdagavond vond voor de derde keer de Meezingavond plaats in de Vierstee.
Voor het eerst sinds de vernieuwing en dat was goed te merken: er werd een nieuw podium 

gebruikt, er was een heuse catwalk, en de nieuwe geluidsversterking
en verlichting maakten de show helemaal af.

De avond werd feestelijk geopend 
door Maartensdijks eigen onvol-
prezen ‘Droomzusters’ Joyce en 
Marie Louise met Liza Minelli’s 
‘Cabaret’, maar niet eerder dan dat 
eerst Emma (uit de band Rhythm & 
Roses) een intens eerbetoon had ge-
bracht aan een onlangs overleden, 
dierbare schoolgenoot.

Kunst en Genoegen
Daarna was het de beurt aan Kunst 
en Genoegen, de lokale harmonie 
die met klassiekers als My Way en 
I Will Follow Him de stemming er 
al goed in kreeg, een stemming die 

nog verhoogd werd door een AB-
BA-medley van Rhythm & Roses. 
Vrouwenpopkoor Sing4Fun en The 
Dreams sloten het gedeelte voor de 
pauze op spetterende wijze af.

Hemel
Na de pauze trad het speciaal voor 
deze avond samengestelde koor ‘De 
sterren van de hemel’ uit Maartens-
dijk op, en natuurlijk ontbraken ook 
deze avond Anneke Iseger en haar 
vaste begeleider Ignaas de Jong 
niet: op hun bekende, ijzersterke 
manier wisten zij het publiek luid-
keels te laten meezingen met num-

mers als ‘Er wonen twee motten’ 
en ‘Ik voel me zo verdomd alleen’. 
Een gezellige en geslaagde avond, 
dus, in een volgepakte Vierstee he-
lemaal belangeloos georganiseerd 
door Maartensdijkse vrijwilligers 
en erg leuk gepresenteerd door 
Renske. Het concert werd afgeslo-
ten door alle artiesten, ook de jonge 
dansers van 2Move, die op het po-
dium ‘Thank You for the Music’ ten 
gehore brachten. Het is tenslotte de 
muziek die verbindt, troost en uit-
eindelijk overwint.

(Peter Schlamilch) 

Een volgepakte Vierstee zingt lekker mee.

Nieuwe bank in de Leyen
In het Leyense bos in Bilthoven heeft Utrechts Landschap een nieuwe bank geplaatst langs een 

wandelpad. Deze kijkt uit over een weiland waar geregeld reeën zijn te zien.
Een mooi punt om te genieten van rust, stilte en natuur.

Donderdag 27 september werd de 
bank officieel onthuld in het bijzijn 
van circa 60 trouwe wandelaars. 
Het NoWaBi-bankje is genoemd 
naar Nordic Walking Bilthoven, 
een vereniging die begin 2006 werd 
opgericht door wandelsporttrainer/
coach Ger Kerkhoven. Onder zijn 
leiding wandelde een tiental groe-
pen wekelijks op velerlei plaat-
sen op de Utrechtse Heuvelrug, 
de nordic walking stokken met de 
benodigde instructies optimaal ge-

bruikend. De intensieve wandelin-
gen en oefeningen werden altijd 
afgesloten met koffie of thee: het 
NoWaBi-bakkie. 

Ruimte
Eind 2017 stopte Ger Kerkhoven 
met NoWaBi om meer ruimte te 
krijgen voor bewegings-trainingen 
aan anderen. Uit dankbaarheid voor 
zijn vele leerzame wandeluren, 
gezelligheid en wat dies meer zij, 
brachten de NoWaBi-wandelaars 

een bedrag bijeen om via deze bank 
het gedachtegoed van Ger levend 
te houden en vooral iedereen, jong 
en oud, te stimuleren om te blijven 
bewegen en wandelen. Utrechts 
Landschap (blij met dit nieuwe 
rustpunt), blijft eigenaar van de 
bank en is ook verantwoordelijk 
voor het onderhoud. Voor de wan-
delaars is en blijft het echter het 
NoWaBi-bankie (en bakkie). 

(Han van der Laag)

Een trouwe Nordic Walking groep heeft het bankje in het bos financieel mogelijk gemaakt.

Sparks of Joy 25 jaar
Het koor Sparks of Joy uit het Westbroek bestaat 25 jaar. Wekelijk repeteren de 32 leden in het 

Westbroekse Dorpshuis met daarna (voor de liefhebbers) een gezellige ‘after party’.

Sparks of Joy bracht vorig jaar Dickenssfeer op het Maertensplein. [foto Henk van de Bunt]

Sparks of Joy zingt sinds 2012 
onder leiding van dirigente Ellen 
Grevelink; zij volgde haar oplei-
ding aan het conservatorium met 
als hoofdvak koordirectie. Het re-
pertoire bestaat uit 50% gospels en 
50% liedjes uit het populaire genre. 
Voor de begeleiding wordt voorna-
melijk gebruik van orkestbanden 
gemaakt en soms van pianobegelei-
ding door de dirigente. 

Optredens
Het koor treedt gemiddeld 12 keer 
per jaar op bij festivals, op brade-
rieën, als Charles Dickenskoor op 
kerstmarkten en verleent bijdragen 
aan kerkdiensten. Daarnaast wordt 
af en toe een concert gegeven. Ter 
ere van het 25 jarig bestaan voert 

de jubilaris op 2, 3 en 4 november 
een musical op getiteld ‘Born to 
be alive’; deze musical gaat over 
het enerverende leven van Jezus. 
Alle bekende en belangrijke ge-
beurtenissen uit zijn leven passeren 
de revue, uitgebeeld in het hier en 
nu. Met passie, enthousiasme, met 
een lach en een traan wordt er ge-
speeld en gezongen met veel be-
kende liedjes. Het is een knipoog 
naar ‘The Passion’ .Kaarten kun-
nen worden besteld via de website 
www.sparksofjoy.nl óf via info@
sparksofjoy.nl. Het koor zoekt ook 
nog nieuwe leden, vooral ook man-
nen: dus vind je het koor leuk, hou 
je van zingen en van gezelligheid, 
ben je tussen de 20-55 jaar dan ben 
je van harte welkom. [HvdB]

Oefenen voor revival 
Michaël Jongerenkoor 

door Henk van de Bunt

In het kader van het jubileum van de Rooms Katholieke 
Kerkgemeenschap (125 jaar) is er een reünie-koor gevormd van 
het voormalige Michaël-Jongerenkoor (1968 - 1989) dat in die 

periode onlosmakelijk bij de kerkgemeenschap behoorde.

De voorbereidingen, om met dit koor op zondag 11 november nog eens 
een ouderwetse jongeren-mis te beleven zijn in volle gang. Op zaterdag 
20 oktober kwamen combo en zoveel mogelijk koorleden bij elkaar 
voor een repetitiedag in de Michaelschool naast de kerk. Zaterdag 3 
november komen ze nogmaals bijeen voor de generale repetitie; alle-
maal voor die eenmalige revival op 11 november om 10.30 uur in de 
Michaelkerk aan de Biltse Kerklaan.

Plm. 65 (van de 85) koor- + comboleden waren zaterdag naar De Bilt 
terug van plm. 29 jaar weggeweest.

Herfststukjes
KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in en 
over de natuur, samen met vrijwilligers van Utrechts Landschap en 
IVN De Bilt. Woensdag 31 oktober worden herfststukjes gemaakt. 
Dennenappels, fraai gekleurde bladeren, mos, kastanjes, grillige takken 
en schors zijn er in deze periode in overvloed. Geschikt voor kinderen 
van 6 t/m 10 jaar. Tijd 14.30 tot 16.30 uur op Paviljoen Beerschoten, de 
Holle Bilt 6 in De Bilt. Aanmelden kan per email (kindernatuuractivi-
teiten@gmail.com) tot en met zaterdag 27 oktober. 
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Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Golfbaan Ruigenhoek’  
Het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt geeft, op grond van 
artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Al-
gemene wet bestuursrecht kennis van de te-
rinzagelegging van het ontwerpbestem-
mingsplan:
• Bestemmingsplan ‘Golfbaan Ruigenhoek’ 

Plangebied
Het plangebied ligt in de polder Ruigenhoek 
ten zuiden van de Ruigenhoeksedijk en ten 
westen van de Koningin Wilhelminaweg te 
Groenekan.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de ontwikkeling van een 
oefengolfbaan door Golf Centrum Utrecht als 
onderdeel van het recreatiegebied Ruigen-
hoek.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Golfbaan Rui-
genhoek’ met de daarbij behorende stukken 
ligt gedurende zes weken ter inzage van don-
derdag 25 oktober 2018 tot en met woens-
dag 5 december 2018. Op woensdag 21 no-
vember 2018 zal een inloopavond worden 
gehouden in het Dorpshuis De Groene Daan, 
Grothelaan 3 te Groenekan van 18.00 uur tot 
20.00 uur. U kunt de stukken online inzien op 
de landelijke website: 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.0002BP14001-ON01

De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken 
om de stukken in te zien. Dit is wel nodig als 
u vragen wilt stellen over de stukken.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een 
ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 
over het ontwerpbestemmingsplan indienen. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan 
‘college van burgemeester en wethouders 
van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven. Degenen die mondeling een 
zienswijze kenbaar willen maken kunnen bin-
nen de bovengenoemde termijn contact op-
nemen met de hierna genoemde contactper-
soon.

Het is niet mogelijk via e-mail een zienswijze 
in te dienen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te ne-

men besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan. Ingediende zienswijzen kunnen 
aanleiding geven tot aanpassingen. Het ont-
werpbestemmingsplan wordt dan gewijzigd 
vastgesteld.
De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Staats-
courant en op de gemeentelijke website wor-
den gepubliceerd. Indieners van een ziens-
wijze worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
de ontwerpbestemmingsplan en de procedu-
re kunt u contact opnemen met de heer  
A. van Breda  van Gebiedsteam Groene Ker-
nen / Sociale en Ruimtelijke Ontwikkeling van 
de gemeente De Bilt via telefoonnummer 
(030) 228 94 11.

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT • PLAATS
TELEFOON • WEBSITE

GENIET VAN ONZE NAJAARSACTIES

ELEKTRISCHE
KETTINGZAAG 
MSE 141 C-Q - 30 cm

BENZINE-
KETTINGZAAG 
MS 170 - 30 cm

€ 149*
ipv € 189 

€ 199
ipv € 244  

BENZINE-
KETTINGZAAG 
MS 211 C-BE - 30 cm

€ 399
ipv € 464  

De acties zijn geldig tot 20/12/2017. * Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA  MAARTENSDIJK 
0346-212602 • 06-83441153 • WWW.LMBVANGINKEL.NL

De acties zijn geldig tot 20/12/2018.

Zie ook www.warmewittewinterweken.nl

Dorresteinweg 72b Soest, 
035 - 6012883

www.vaarderhoogt.nl

Zondag 28 oktober, vanaf 12.00 uur 

• GRATIS KOFFIE MET GEBAK
• MUZIKALE OMLIJSTING

Kom proeven van de sfeer in de nieuwe

Neem plaats in ons vernieuwde 
res taurant, proef van onze 

PRIJS  WINNENDE BOOT-koffi  e, 
kies er een lekker gebakje bij 

en geniet van de sfeervolle 
muzikale omlijsting. 

U GRATIS aangeboden 
door het team van 

Onze kerstshow fonkelt je tegemoet, een walhalla voor elke 
liefhebber, met de laatste trends en alles wat nodig is om 

thuis een onvergetelijke kerstsfeer te creëren. 
Kom een kerst-show-reisje maken en geniet volop 

van wat kerst 2018 allemaal te 
bieden heeft.

Dorresteinweg 72b Soest, 

Kom een kerst-show-reisje maken en geniet volop 
van wat kerst 2018 allemaal te 

2

2x proeven bij ‘t Vaarderhoogt

Winnaar

1

Koffieochtend op Nieuwstraat 

Op woensdag 31 oktober wordt de maandelijkse kof-
fieochtend op de Nieuwstraat 47 in De Bilt gehou-
den. Wie behoefte heeft aan een gezellige ochtend 
of een goed gesprek wordt van harte uitgenodigd om 
een kopje koffie of thee te komen drinken. De deur 
is geopend van 10.00 tot 12.00 uur, het kost niets en 
iedereen is van harte welkom. Voor meer info. tel.nr. 
030 6960667 of kijk op website www.vegdebilt.net

Nieuwe zangers gezocht

Het a-capella octet VonBilthoven brengt een eigen-
wijze vertolking van geliefde melodieën, prikke-
lende uptempo nummers en nummers met klassieke 
accenten. VonBilthoven bestaat al 11 jaar. De repeti-
ties o.l.v. dirigente Ria Deurloo zijn op dinsdag van 
19.45 tot 21.45 uur. Tenor en bassen zijn welkom 
om het team te komen versterken. Neem hiervoor 
contact op met Jan Vermeer (tel. 06 51056836).

Lezing door Carel ter Linden

De Nederlandse predikant Carel ter Linden geeft 
een lezing bij de Bilthovense Boekhandel - over zijn 
meest recente boek ‘Bijbelse miniaturen’ op donder-
dag 1 november om 20.00 uur. Graag van tevoren 
aanmelden via info@bilthovenseboekhandel.nl of 
tel. 030 2281014.

Trio Bosklank in Schutsmantel

Op zondag 4 november geeft het ensemble Trio Bos-
klank een concert in zorgcentrum Schutsmantel. Het 
concert begint om 15.00 uur. Het ensemble Trio Bos-
klank brengt een gevarieerd programma met werken 
van o.a. Schubert, Spohr en Gounod. Het programma 
duurt één uur, zonder pauze. 

In Between Café

Het netwerkcafé voor werk- en opdrachtzoekenden 
verzorgt op maandag 5 november van 9.00 tot 11.30 
uur een bijeenkomst in Wijkrestaurant Bij de Tijd, 
Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14, De Bilt. 
Voor meer informatie: inbetweencafedb@gmail.
com. Toegang tot de workshops van het ‘In Between 
Café’ is gratis. 

High Tea

Vanaf november wordt elke 1e donderdag van de 
maand High Tea gehouden van 13.30 t/m 15.30 
uur in restaurant Bij de Tijd. Ingang: restaurant Bij 
de Tijd, Kamerling Onnesweg 14, De Bilt. Vooraf 
aanmelden (is nodig) via servicecentrumdebilt@
mensdebilt.nl of tel. 030 7440595.
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Afscheid nemen bij een overlijden kunt u maar één keer doen. 
Daarom is het belangrijk om een afscheid precies zo te regelen dat 
het bij u persoonlijk past. Bij DELA weten we dat als geen ander. 

Of u nu verzekerd bent of niet, wij vinden dat iedereen recht 
heeft op een passend afscheid. Als grootste uitvaartverzorger van 
Nederland zetten wij ons hier al tachtig jaar voor in. We bieden 
talloze mogelijkheden en denken graag met u mee. Want zoveel 
wensen, zoveel uitvaarten. 

Ons ervaren team staat klaar om samen met u invulling 
te geven aan alle wensen. Ook als het afscheid niet of 
elders verzekerd is. Kijk op dela.nl/bilthoven of 
bel 030 200 45 30. Wij helpen u graag.

‘Het afscheid dat DELA regelde was prachtig.   
 En we waren niet eens verzekerd.’

Tap

‘Geregeld naar wens’ door Sanne Jacobs van DELA

Nieuwe mediatoren op 
De Regenboog

Basisschool De Regenboog werkt met het programma ‘De Vreedzame School’. 
Het is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Binnen de aanpak van De Vreedzame School leren kinderen hoe zij op een 
goede manier samen kunnen leven en werken en eventuele conflicten kunnen 
oplossen. Kinderen krijgen daarnaast taken en verantwoordelijkheden in de 
klas, in de school en ook in de omgeving van de school. Zo worden leerling-
mediatoren opgeleid, die helpen bij het oplossen van conflicten. 

Diploma
De kinderen van groep 8 hebben de afgelopen weken een opleiding tot me-
diator gevolgd en zijn hier allemaal voor geslaagd. Tijdens een feestelijke 
bijeenkomst met iets lekkers, kinderchampagne, bloemen en speeches, kregen 
zij een officieel diploma uitgereikt. Ze zijn er helemaal klaar voor om aan hun 
belangrijke taak binnen De Regenboog te beginnen.

(Douwe Bilder en Karin Brascamp) 

Alle kinderen van groep 8 hebben hun mediatordiploma ontvangen.

Minecraft XL Bouwwedstrijd
Zaterdag 3 november wordt van 
13.30 tot 16.00 uur in Biblio-
theek Bilthoven een Minecraft XL 
Bouwwedstrijd gehouden voor 
kinderen tussen 8 en 15 jaar. Er is 
plek voor 80 kinderen die in teams 
van vijf personen werken aan een 
coole, geheime bouwopdracht. 
Ieder team start met hetzelfde 
lege weiland. Laat je fantasie en 
creativiteit de vrije loop en mis-
schien wint jouw team dan wel 
de hoofdprijs. Je kunt met een of 
meer vrienden komen, dan word 
je samen in een team in gedeeld. 
Maar je kunt ook alleen komen, 
dan ontmoet je misschien wel 
nieuwe gamevrienden. Aan het 
einde van de wedstrijd beslist de 
jury welk team heeft gewonnen. 

Hierbij wordt niet alleen gekeken 
naar het eindresultaat, maar ook 
naar de samenwerking binnen het 

team. Inschrijven kan via www.
ideacultuur.nl/minecraft

(Janneke Kingma)

Jongeren spelen Minecraft. 

AZM naar
Latijns-Amerikaans Concert
Op zaterdag 8 december geeft het Algemeen Zangkoor Maartensdijk een Latijns-

Amerikaans concert. Onderdeel van dit concert zijn de Misa Criolla en de kerstcantate 
Navidad Nuestra van de bekende Argentijnse componist Ariel Ramirez.

AZM is momenteel druk bezig 
met de repetities voor dit con-
cert. De Argentijnse tenor Javier 
Rodriquez Rodriguez soleert in 
dit concert en begeleidt ook zijn 
combo van Argentijnse musici. 
Het geheel staat onder leiding 
van Stephan Pas, de dirigent van 
AZM. Dit concert vormt een nieu-
we uitdaging voor het koor. Ten 
eerste door de Spaanse, Portugese 
en andere inlandse teksten.

AZM repeteert.

Ten tweede door de soms voor ons 
Europeanen moeilijke ritmes van de 
Zuid Latijns-Amerikaanse muziek. 
Naast de vaste AZM-leden nemen aan 
dit concert ook een aantal projectzan-
gers en -zangeressen deel. Met name 
de Misa Criolla en Navidad Nuestra 
zijn bij veel Nederlandse koorzangers 
erg geliefd. 

Daarom bood AZM hen de mogelijk-
heid aan dit concert deel te nemen. 
Het geheel wordt opgeluisterd door 
tangodansers. Het concert vindt plaats 
in de H. Michaelkerk in de Bilt. Kaar-
ten zijn vanaf 1 november verkrijg-
baar via www.zangkoormaartensdijk.
nl en bij verschillende voorverkoop-
adressen. 
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Allerzielenviering: een moment om stil te 
staan bij iedereen die we missen.

Tap DELA organiseert op vrijdag 
2 november samen met de Raad 
van Kerken De Bilt e.o. en de  
gemeente De Bilt een Allerzielen
viering om overleden dierbaren 
te herdenken. Iedereen die een 
dierbare heeft verloren is van 
harte welkom. 

Verlies, troost en toekomst
Er worden gelijktijdig twee bijeen-
komsten georganiseerd; een op 
(natuur)begraafplaats en crema- 
torium Den en Rust en een in de 
Nieuwe Kerk De Bilt in combinatie 
met begraafplaats Brandenburg. 
Gezien de drukte van voorgaande  
jaren vindt er op Den en Rust 
ook nog een extra bijeenkomst 
plaats. Janneke van Valkenburg, 
evenementen coördinator bij  
coöperatie DELA, vertelt: ‘In de 
ontmoetingsruimtes van Den en 
Rust en de Nieuwe Kerk kan men 
luisteren naar gedichten over 

de thema’s verlies, troost en de  
toekomst. Dit alles wordt afge-
wisseld met mooie muziek’. 

Een zee van lichtjes
Na afloop van de bijeenkomst 
gaat iedereen met een brandende  
kaars naar het graf van zijn of  
haar dierbare. De (natuur)begraaf - 

plaatsen van Den en Rust en 
Branden burg zijn sfeervol verlicht. 
Alleen al op (natuur)begraaf plaats 
Den en Rust zorgen zo’n 2.000  
fakkels ervoor dat iedereen een-  
 voudig de weg kan vinden. Een  
eerdere bezoeker vertelt: ‘Het was  
een indrukwekkende zee van  
lichtjes, heel anders dan overdag.  

We werden er helemaal stil van. 
Het was heel fijn om hier samen 
met mijn familie een kaars te  
branden voor onze vader en opa en  
herinneringen aan hem op te halen’. 

Glühwein en chocomelk
Omdat november al koud en nat 
kan zijn, staat er ook een tent 

waar men kan genieten van warme  
chocolademelk en glühwein. Bij 
terugkeer in de ontmoetings-
ruimtes kan iedereen nog rustig 
napraten en herinneringen ophalen  
onder het genot van een kopje  
koffie of thee. 

Iedereen is welkom
Iedereen die iemand wil her-
inneren is van harte welkom. 
Dus ook als een dierbare ergens  
anders is begraven of gecremeerd 
of als iemand een andere culturele  
achtergrond heeft. Op beide  
locaties is iedereen op vrijdag  
2 november vanaf 17.00 uur van 
harte welkom. Om 17.30 uur start 
de bijeenkomst en om 18.00 uur 
begint de gang naar het graf. Op 
Den en Rust vindt nog een tweede 
bijeenkomst plaats. De ontvangst 
is vanaf 18.00 uur en de bijeen-
komst start om 18.30 uur. Aan-
melden is niet nodig.

(advertorial)

Nova F1 kampioen

Het F1 team van Nova begon dit seizoen met veel nieuwe kinderen en ook de trainers 
waren nieuw. Na een moeilijke start ging alles beter. Afgelopen zaterdag werd de 
kampioenswedstrijd door Alessandra, Bram, Dries, Quint, Gijs, Jaro, Jesse, Levi, Minke 
en Suzette met 9-7 gewonnen. (Manon Roukes)

Nova B1 kampioen

Afgelopen zaterdag speelde Nova B1 in Kootwijkerbroek tegen DWS B1. Een paar seconden 
voor tijd scoorde Luuk de winnende goal (8-9), waardoor Nova B1 kampioen werd. 

Taart voor TZ C3

TZ C3 is afgelopen zaterdag ongeslagen kampioen geworden. In de rust van de wedstrijd 
regen Nova was de stand al 6-0 voor; de eindstand werd 13-2. Het kampioensfeestje werd 
gevierd met een taart van Bakker Bos.  (Hester Ploeg-van Laatum)

TZ F1 overtuigend kampioen

Zaterdag speelde de F1 van TZ haar kampioenswedstrijd. In de rust was de stand 7-2 en de 
kampioenen wisten de voorsprong verder uit te bouwen tot 14-4. Met zo’n resultaat ben je 
een terechte kampioen.  (Hester Ploeg-van Laatum)
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Leerlingen HNL willen wereld 
zonder plastic

door Walter Eijndhoven

In zeeën en oceanen drijft steeds meer plastic afval. Dit komt van afval op straat, visnetten die 
achterblijven, maar ook door bijvoorbeeld je tanden te poetsen. Op Het Nieuwe Lyceum in 
Bilthoven maken derdeklassers zich hierover grote zorgen. Van woensdag 17 t/m vrijdag 19 

oktober zochten zij naar oplossingen voor dit probleem.

Om hun omgeving bewust te maken 
van dit immense probleem, kregen 
alle derdeklassers van Havo en VWO 
de opdracht oplossingen te bedenken 
en uit te werken. Diverse bedrijven 
stuurden deskundigen naar HNL om 
naar ideeën te luisteren en tips te ge-
ven. Ook wethouder Brommersma 
luisterde aandachtig naar diverse op-
lossingen voor eventuele invoering 
binnen gemeente De Bilt.

Broodzakjes
Charlie, Isabel, Josephine en Josep-
hine verzetten zich tegen de plastic 
soep in de zeeën en oceanen. ‘Wie 
wil nu niet graag in een schone zee 
zwemmen?’, legt Josephine uit. 
‘Wij vinden het vreselijk dat zoveel 
dieren sterven. Albatrossen krijgen 
veel plastic binnen: flesdoppen, fo-
lie, plastic zakjes en snoepverpak-
kingen’. ‘Om te voorkomen dat deze 
mooie vogels nog meer plastic bin-
nenkrijgen, hebben wij een oplossing 
bedacht’, vult Isabel aan. ‘In veel 
kantines worden broodjes, verpakt in 
folie, verkocht. Dat hoeft natuurlijk 
helemaal niet, aangezien je het folie 
meteen daarna weggooit. Daarom 
maken wij papieren broodzakjes’. De 
vier dames gingen aan de slag. Da-
gen van knippen, vouwen en plakken 
volgden. Inmiddels hebben zij meer 
dan honderd zakjes gevouwen, maar 
er is één probleem. Charlie: ‘Wij 

willen ons plan graag doorzetten, 
maar kunnen natuurlijk niet iedere 
dag meer dan 100 zakjes vouwen. 
Wij hebben al contact gezocht met 
diverse bedrijven en wij willen ons 
idee graag delen met andere scholen’. 
Foto’s van de zakjes zijn te vinden op 
Instagram: @papierenbroodzakje. 
Belangstellenden kunnen mailen 
naar: papierenbroodzakje@gmail.
com 

Challenge
Ook Bernard, Coen, Florian, Floris, 
Jaafar, Teun en Thomas zijn begaan 
met het milieu. Zij kregen voor hun 
project eveneens drie dagen de tijd. 
‘Wij willen een dag organiseren, 
waarbij burgers geen plastic weg-
gooien, maar zoveel mogelijk herge-
bruiken’, legt Floris uit. ‘Plastic soep 
is een groot probleem in de wereld 
en mensen moeten zich bewust wor-
den van alle plastic vervuiling’, vult 
Jaafar aan. ‘Mensen kunnen, die be-
wuste dag, met onze actie meedoen 
door een foto te maken van alle plas-
tic dat zij die dag gebruikten en een 
foto van een dag dat zij minder plas-
tic gebruikten’. Via “snapyourplas-
ticchallenge” worden beide foto’s 
op de website en Facebookpagina 
geplaatst. Via hun eigen webpagina 
proberen Cornelíe, Fleur, Jade, Jas-
mijn, Lara, Maartje en Shen hun 
idee over een plasticvrije wereld uit 

te werken. Jasmijn: ‘Bijna iedereen 
gooit afval weg, zonder daarbij na te 
denken en zijn zich niet bewust van 
de grote gevolgen hiervan. Miljoe-
nen deeltjes komen iedere dag in zee 
terecht en wordt door dieren opgeno-
men. Plastic wordt helaas niet afge-
broken en is uiteindelijk fataal voor 
het dierenleven in zee’. Om hun idee 
naar voren te brengen, belde en mail-
de het groepje bezorgde leerlingen 
naar onder andere het Wereld Natuur 
Fonds, RTL en RTL Boulevard. ‘Wij 
hebben nog geen reactie ontvangen, 
maar wij zijn natuurlijk net pas bezig 
met ons project’, legt Shen uit. ‘Van 
RTL Boulevard kregen wij een auto-
matische reactie. Dus dat is ook nog 
afwachten’. 

Enquête
De zes meiden verwijzen bezorgde 
burgers naar een enquête op hun 
webpagina, over gebruik van plas-
tic. Na de uitkomst via deze enquête 
kunnen zij hen beter informeren over 
dit onderwerp, zie hun webpagina: 
https://samen-tegen-plastic.weebly.
com. Docente Frans Maaike Henne-
kam is trots op haar leerlingen. ‘Wij 
hopen dat dit project navolging krijgt 
op andere scholen. Behalve leerlin-
gen uit de regio van Bilthoven, heb-
ben wij ook leerlingen uit Utrecht. 
Dus wie weet wordt dit project daar 
ook opgepakt’. 

Leerlingen van HNL in Bilthoven zetten zich in voor een plastic-loze wereld.

Nieuwe sponsor
SVM jo 9 .2 team

Wat zijn ze apentrots de jeugdige SVM-voetbaltalenten. Dankzij de A 
t/m Z adviesgroep en Slim gaan de voetballetjes veel doelpunten scoren 
en wedstrijden winnen. Ze zijn er klaar voor.

Nieuwe sponsor SVM 3

SVM 3 loopt er weer schitterend bij dankzij de nieuwe tenues van Adchieve next level PPC.

Grote Vogelshow
Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven organiseert van vrijdag 26 tot en met 
zondag 28 oktober een grote vogelshow waar bijna 300 vogels van de 
meest uiteenlopende soorten en kleuren te bewonderen zijn. Aan deze show 
nemen ook vogelliefhebbers uit partnerstad Coesfeld deel. Door een zestal 
keurmeesters zullen de vogels vooraf op vrijdag 26 oktober worden ge-
keurd op o.a. andere kleur, vorm, grootte en conditie. De vogelshow wordt 
gehouden in gebouw De Harmonie aan de Jasmijnstraat 6B te De Bilt. De 
openingstijden zijn vrijdag 26 oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur, zaterdag 
27 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur en zondag 28 oktober van 10.00 uur 
tot 15.00 uur. De toegang is gratis en er is een verkoopklasse aanwezig.

Schaakclub DBC 
verliest nipt

Woensdag 10 oktober speelde het schaakteam van De Biltse Combina-
tie DBC de eerste wedstrijd in de Hoofdklasse A. Tegenstander was het 
Utrechtse UCS De Rode Loper. Helaas verloor DBC deze wedstrijd met 
5-3. De volgende ronde vindt op vrijdag 9 november plaats in H.F. Witte 
Centrum in De Bilt. DBC speelt dan tegen S.V. En Passant 1 uit Bunscho-
ten-Spakenburg. Publiek is welkom vanaf 20.00 uur. (Jan Schepers)

TZ E1 kampioen

TZ E1 speelde zaterdag 13 oktober de laatste wedstrijd van het seizoen. 
Die was nog best spannend, maar werd gewonnen met 5-2. En dus 
werden zij kampioen.

Open Bilts Bridge-
kampioenschap

Vrijdag 16 november wordt voor de 20e keer de Open Biltse Bridge-
Kampioensdrive gehouden in het H.F. Witte centrum te De Bilt, Henri 
Dunantplein 4. Aanvang 19.30 uur. Voor deze drive kan iedereen uit de 
gemeente De Bilt en omgeving zich tot en met 13 november aanmelden 
per email (mariette2vogelaar@gmail.com). Ook telefonische aanmelding 
(030 606 2137) is tot uiterlijk donderdag 15 november nog mogelijk.



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

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

Nails Boutique Daphne Maartensdijk
Bel naar 06-11138513 of kijk op facebook
@nailsboutiquedaphne

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

Op zoek naar optimale verzorging en ontspanning?
Dan bent u bij Skin Care bij Marjolein in Groenekan aan het 
juiste adres. Persoonlijke aandacht staat bij mij centraal. Skin 
care bij Marjolein heeft een breed aanbod aan professionelebe-
handelingen. Van gezichtsbehandelingen tot peelings en van lash 
volume lifting tot pedicure behandelingen. Voor meer informatie 
kunt u een kijkje nemen op: www.skincarebijmarjolein.nl of 
contact opnemen via: 06-13836682

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) Kijk op
www. bubbelsenboefjes.nl of bel 0346 745355

Jezus zegt: Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven
vraagt wat u maar wilt en het zal u geschieden! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

In deze kleurrijke herfstdagen kunnen uw voeten wel wat 
extra aandacht gebruiken. Vier de Herfst! Laat ze lekker 
verzorgen met een pedicure behandeling bij Praktijk Post. Bel 
mail of app voor info en afspraak 06-29234560. Tevens voet-
onderbeen massage, lichaamsmassage en voetreflextherapie. Lid 
brancheorganisatie Provoet & Europese voetreflexologen BER. 
Christiane Post-Verhoeven Albert Einsteinweg 16, 3731 CT De 
Bilt www.praktijkpost.nl.

Cursussen/ trainingen 
Meditatielessen, zowel bedoeld voor diegenen die willen 
leren mediteren als voor hen die al regelmatig mediteren. 
8 Bijeenkomsten op vrijdagochtend van 9.00-11.00 uur op de 
Soestdijkseweg Zuid 247, Bilthoven. Data: 16 en 23 november, 
7 en 14 december, 4 en 18 januari, 1 en 15 februari. Leraar: 
Guus Jongen. Kosten: €250,-. Op 18 oktober (19-21 uur) geef ik 
een open avond voor geïnteresseerden met een beknopte intro-
ductie. We beoefenen meditatie en meditatie in beweging. Er is 
ruimte voor vragen. Geen kosten. Graag tevoren aanmelden via 
guanjo@me.com

TAI CHI TAO ontspannend bewegen en bewegend 
ontspannen. Iedere vrijdagochtend om 10.00 uur in het 
Dorpshuis Dennenlaan 57 te Hollandsche Rading. Voor meer 
info: Jannie Mulder 06 54 93 77 23 ook whatsapp
www.taichitaostichtsevecht.nl

MINDFULL Yoga 50+ Begin je dag met een heerlijke yogales! 
Yoga in de ochtend geeft  je energie voor de hele dag. Tijdens 
de les doen we eenvoudige houdingen die energie losmaken. 
Ook krijg je tips om te leren ontspannen. Na de les voel je je 
fit en wakker. Woensdag 8.45-9.45 u. Ervaring met yoga is niet 
nodig. Locatie Mens de Bilt, Prof. Debijeweg 1, De Bilt. Meer 
informatie: annelies@blijmetyoga.nl of bel 06-15694959. www.
blijmetyoga.nl.

Nootjes
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Te koop aangeboden
Eethoek ronde uitschuif-
bare tafel 6 stoelen, blank 
eiken. Z.g.a.n. €75,-. Tel. 
06-37316862 Maartensdijk.

Broodmachine Inventum 
met toebehoren. €30,-. 
Koffiezetapparaat Tomado, 6 
kops. €10,- Tel. 06-13543147

Prima rolkoffer afm. h.58x 
b.40x d.22 en 27 cm met 
cijfercodeslot en meerdere 
aparte ritsvakken als nieuw, 
€15,- Tel. 06-16641083. 

Onderhoud uw arm en been-
spieren, Trainingsapparaat 
voor fietsende beweging in 
huis. €25,-.Tel. 06-16641083.

Koelbox 40x38x28 cm. incl. 
2 koelelementen €10,- Tel 
06-16641083.

Steengrill 37x19 cm. met 
twee spiritusbranders, nieuw 
€10,- Tel.06-16641083.

Witte verstelbare(terras) zit- 
ligstoel met kussen en voeten-
steun, €20,- Tel. 06-16641083

Logeerbed inklapbaar, wei-
nig gebruikt, €49,- Tel. 
06-16641083

Elektrisch Gourmet-/Raclette 
stel, 6 pers. nieuw €12,- Tel. 
06-16641083

Bladblazer merk Matrix. 
€35,- Tel. 06-14436533

Een boek over Majoor 
Bosshardt, een leven voor 
anderen. Geschreven door 
Eline Verburg. €1,50 Tel. 
06-14040516

Kristallen bonbons-schaal-
tje met deksel. €5,- Tel. 
06-14040516

4 Turquoise led kaarsen 
met onderbord €1,- Tel. 
06-14040516

Bureaustoel, hoog model, meta-
len frame, wieltjes, instelbaar. 
Kleur: zwart, grijs. Komt van 
Ikea, model Marcus. Bon aan-
wezig. €40,- tel: 06-42448590

Heren winterjas, type parka. 
Merk Fred Perry, maat M. 
Cognackleur met geruite flanel-
len voering. Nauwelijks gedra-
gen €40,- Tel. 06-42448590

Kipling schoudertas met veel 
vakjes €12.50 Tel 030-2292338

Digitale personen weegschaal 
Exacta tot 100 gr. nauwkeurig 
i.z.g.st. van €30,- voor €10,-. 
Tel. 06-16641083

2 Stripboeken "Urbanus" 
20 stuks in 1 koop €20,- Tel 
06-21415798/06-45937138

Diverse stripboeken o.a. 
"Knudde / Stamgasten" 20 
stuks in 1 koop €20,- Tel. 
06-21415798 / 06-45937138

Complete LOI cursus Duits 
€25,- Tel. 06-21415798/ 
06-45937138

Modern blauw twee-
zits bank. Afmetingen: 
170x80x80. Z.g.a.n. Prijs 
€49,50. Tel.06-11291353

Bijzettafeltje Glas-chroom 
rond. Hoogte 55cm, doorsnee 
40cm. €13,- Heeft design 
look a-like. Tel. 0346-212614

Princess broodbakmachine. 
Z.g.a.n. €25,-. Tel 030-2290923

Mini frituurpan ‘‘excellent’’. 
Nw. €25,-. Tel. 030-2290923

Braun keukenmachine, Type 
4171. €15,-. Tel. 030-2290923

Braun elektrische citruspers 
in prima staat. Prijs €10,-. Tel 
030-2290923

Philips mixer op standaard 
(een klopper ontbreekt). €5,-. 
Tel. 030-2290923

180 golfballen en tas, in een 
koop. €20,-. Tel. 06-26650651

Robotstofzuiger, €35,-. Tel. 
0346-213175

Tafelbiljard, Homas. Afm. 
165x85cm. €45,-. Tel. 
06-53181066

Matras met lattenbodem. 
Afm. 140x200cm €35,-. Tel 
06-53181066

2 latten bodems voor twee 
persoonsbed. Afm. 140x200 
cm. Zit nog in verpakking. 
€50,- Tel. 0346-243758

Betonnen Hyppie VW wagen 
met open laad bak voor plan-
ten. Is niet te tillen. €50,- 
0346-243758

Tas met creatieve tijdschriften 
Anna. Er staan leuke dingen 
in €10,- Tel. 0346-243758

Broodbakautomaat 560 Watt. 
Merk quigg gemakkelijk uit-
neembaar. Een enkele keer 
gebruikt. €30,- Inc handlei-
ding. Tel 0346-212614

Electrische Friteuse-de Longhi. 
700gr. Patat Easy clean system. 
1200w €35,-. Als nieuw. Tel. 
0346-212614

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

PARKEERBEGELEIDERS 
gezocht voor een top eve-
nementlocatie in deze regio. 
Je bent een gastheer en op 
afroep beschikbaar. Interesse? 
Bel even met 088-278 7777 
www.brussaard.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis. Tel. 0634892915

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfortzicht.
nl

Voor klokkenliefhebbers: een 
complete Friese staartklok, 
met wel weer lopend worden 
gemaakt; gratis op te halen op 
Groenekanseweg 136. Vooraf 
bellen, tel. 0346-214073.

Wie kan ik een plezier doen 
met een Album van de Moody 
Blue’s. 3 cd’s + foto’s, voor 
een bloemetje. 030-228 41 38

Cremekl. gewatteerde jas, mt 
42. knielengte, nieuw, gratis 
af te halen in Maartensdijk. 
Tel.0346-212805

Gratis af te halen 14 kantine 
stoelen. Tel 06-20666524

Bridgedrive

Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven 
organiseert op woensdag 7 novem-
ber weer de jaarlijkse bridge-
drive. De opbrengst gaat in zijn 
geheel naar AfriPads in Oeganda. 
De bridgedrive vindt plaats in de 
Woudkapel, Beethovenlaan 21 
in Bilthoven van 13.30 tot 17.00 
uur. Aanmelden kan via marianne.
evers@planet.nl

Digitaal Senioren Café
 
Vrijwilligers van SeniorWeb geven 
antwoord op de meest uiteenlo-
pende vragen zoals: Hoe zet ik mijn 
iPad uit? Waar kan ik treintijden 
vinden? Waarom draait het scherm 
van mijn iPad niet? Waarom opent 
mijn camera altijd op mijn gezicht? 
Hoe stel ik Wi-Fi in op mijn laptop? 
Hoe zet ik foto’s op mijn pc? Hoe 
verander ik mijn beltoon? Wie een 
van deze vragen herkent of tegen 
andere problemen aanloopt kan 
terecht bij het Digitaal Café. 
Geen vraag is te gek of te klein, 
onder de voorwaarde dat het wel 
enigszins gerelateerd is aan uw 
digitale apparaten. In Bilthoven is 
het Digitaal Café elke dinsdagoch-
tend van 10.00 tot 11.30 uur en in 
Maartensdijk elke vrijdagmiddag 
van 14.00 tot 15.30 uur in de biblio-
theek. 

Dag van de Mantelzorg 

Zaterdag 10 november wordt de 
jaarlijkse landelijke Dag van de 
Mantelzorg gehouden. Steunpunt 
Mantelzorg organiseert een muzi-
kale ontmoeting in Huize Gaude-
amus. Mantelzorgers zijn van harte 
welkom vanaf 10.00 uur voor een 
klassiek concert met aansluitend 
een goed verzorgde lunch.Na de 
opening zal Esther Luytjes een korte 
inleiding verzorgen over de historie 
en de rijke geschiedenis van Huize 
Gaudeamus. Daarna is er een klas-
siek concert van Mariëtte Landheer 
(cello) en Angelique Heemsbergen 
(piano). Voor het concert en de 
lunch in Huize Gaudeamus zijn 
maximaal 55 plaatsen beschikbaar. 
Aanmelden kan voor 1 november 
via mantelzorg@mensdebilt.nl 

Soefibijeenkomst

Zondag 28 oktober verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een informele dienst in Huize het 
Oosten, ingang Jan Steenlaan 25. 
Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. Het 
thema is: ‘Het antwoord’. Het Soe-
fisme is een religieuze levensbe-
nadering, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle religies 
en het bewust ervaren van het dage-
lijks leven als bron van spirituele 
groei. (www.soefi.nl)
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Nova verrast koploper 
Sporting Trigon 

Afgelopen zaterdag kwam Sporting Trigon op bezoek in Bilthoven. Deze ploeg staat ongeslagen 
bovenaan. Het publiek werd getrakteerd op een mooie wedstrijd waarin Nova

knap terugkwam en uiteindelijk een gelijkspel afdwong.

Nova wist in de eerste 5 minuten op 
een 3-1 voorsprong te komen met 
onder andere een mooi afstands-
schot van Tessa van der Laan. De 
aanvallen waren dynamisch en 
Nova haalde een hoog afrondings-
percentage, maar hield dit niet vol. 
Er werden veel eerste ballen ge-
nomen waardoor Sporting Trigon 
snel de bal bij hun aanvalsvak wist 
te krijgen. Dit gaf hen de kans om 
weer grip op de wedstrijd te krij-
gen. Met goed uitgespeelde kansen 
liep Sporting Trigon steeds verder 
uit. Nova bleef wel mee scoren 
waardoor het gat niet al te groot 
werd. Met rust keek Nova tegen 
een achterstand van 5 doelpunten 
aan, maar de ploeg hield vertrou-
wen. Het vuurtje moest opgestookt 
worden en tijdens de rust werd be-
sproken hoe Nova dat moest doen. 
Het team uit Bilthoven ging met 
nieuwe energie het veld op en wist 
direct te scoren. Daarna was het 

echter Sporting Trigon dat met 4 
snelle doelpunten de stand op 11-18 
zette. Toen leek er een knop om te 
gaan. De aanvallen werden iets sta-
tischer opgezet waardoor de spelers 
van Nova meer konden herhalen. 
Beide vakken voerden dit plan feil-
loos uit en Nova liet enthousiasme 
en vechtlust zien. Het thuispubliek 
bleef erin geloven. Onder luid sup-
port van de kant startte Nova aan de 
inhaalrace. 

Nova wist een 11-18 achterstand 
om te buigen naar een gelijkspel 
van 18-18. De spelers voelden dat 
er wat te halen viel en iedereen 
zette de schouders eronder. Spor-
ting Trigon toonde veerkracht door 
direct weer een 18-20 voorsprong 
te pakken. Door goed functione-
ren van de Bilthovense aanval kon 
Nova snel 3 doelpunten achter el-
kaar scoren en pakte daarbij de 
voorsprong met nog 4 minuten 

spelen. Er werden lange aanvallen 
gedraaid, maar uiteindelijk was het 
Trigon die met een afstandsschot de 
stand gelijktrok. In de laatste mi-
nuut wist Sylvia van der Pas Nova 
nog een keer op voorsprong te zet-
ten. Even leek het erop dat Nova de 
volle punten zou pakken, maar door 
een knap geforceerde strafworp aan 
de kant van Sporting Trigon konden 
zij toch nog een gelijkspel afdwin-
gen. De wedstrijd werd afgefloten 
met een 22-22 gelijkspel. Ondanks 
dat er wellicht winst in had gezeten, 
kan Nova toch positief terugkijken 
op deze wedstrijd. Met deze vecht-
lust en dito enthousiasme, kunnen 
de spelers van Nova het elk team 
heel moeilijk maken. Zeker met het 
oog op de a.s. zaalcompetitie geeft 
deze wedstrijd vertrouwen. Volgen-
de week speelt Nova haar laatste 
veld-thuis-wedstrijd tegen Refleks. 
Aanvang 15.30 uur.

(Job Paauw)

DOS wint duel om koppositie
Zaterdag trof DOS koploper SKF in Veenendaal. SKF wordt getraind door oud DOS-trainer 

Steven Brink, die bij de Westbroekers uiterst succesvol was. Dat gaf een speciaal
tintje aan de wedstrijd die tot de laatste minuut spannend bleef. 

In het begin van de wedstrijd had 
DOS moeite met het beweeglijke 
spel van de thuisclub met veel po-
sitiewisselingen. Na een 5-3 achter-
stand, kreeg de ploeg meer grip op 
de tegenstander en werd de achter-
stand weggewerkt. DOS kwam op 
een 5-6 voorsprong die werd uit-
gebreid naar een 7-9 tussenstand, 
maar uiteindelijk was halverwege 
alles weer in evenwicht bij een 
11-11 ruststand. Het begin van de 
tweede helft verliep moeizaam 
voor DOS. Ruim tien minuten werd 
er niet gescoord en stond er 14-11 
op het scorebord. 
De Westbroekers gaven zich niet 
gewonnen en zetten de schouders 
er nog eens extra onder. Coach An-
dreas van Grootheest wisselde en-
kele spelers van vak en bracht het 
scoren bij daarmee nog verder op 
gang. DOS kwam bij 14-14 naast 
SKF en dat was de opmaat voor 
een zinderend slotakkoord. Bij 16-

16 leek het vierde gelijkspel voor 
de Westbroekers in de maak, maar 
Mathijs de Rooij zorgde met twee 
treffers van grote afstand voor de 
overwinning. Door deze overwin-
ning halverwege de veldcompeti-

tie zijn ze samen met Unitas weer 
koploper. Zaterdag speelt DOS een 
uitwedstrijd tegen Nic. Deze laatste 
wedstrijd voordat de zaalcompetitie 
start, wordt gespeeld in Groningen 
en start om 15.30 uur.

De passie en inzet van beide teams was groot en iedereen ging vol voor 
de winst.

Kyle Agterberg fietst in Zwitserland
In de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Bern op 
een supersnel parcours is Kyle Agterberg met de start 
zeer goed weg; hij gaat als 6de het veld in. Er ont-
staat een kopgroep van 7 man, maar Kyle maakt een 
foutje en moet van de fiets af. Daardoor ontstaat er 
een gaatje met de kopgroep, Kyle gaat in de achter-
volging, maar kan geen aansluiting meer maken met 
de kopgroep en rijdt zich helemaal leeg. 

Hij zakt terug tot plek 17. Kyle tenslotte: ‘Weer een 
ervaring rijker; mijn benen voelden goed toen ik het 
gat niet dicht kreeg had ik mezelf eigenlijk al terug 
moeten laten zakken in plaats van alleen door te rij-
den. Op naar de volgende cross zaterdag in het Bel-
gische Neerpelt’. 

Door een foutje verliest Kyle Agterberg de 
aansluiting met de kop.

FC De Bilt laat
vv De Meern terugkomen

Op een zonovergoten sportcomplex van FC De Bilt stonden de 
mannen uit De Bilt en De Meern tegenover elkaar. De eerste 20 
minuten speelden beide teams wat afwachtend en ontstonden er geen 
noemenswaardige gebeurtenissen. In de 24e minuut veranderde dat; 

Mano Bakkenes omspeelde diverse verdedigers, speelde zich vervol-
gens goed vrij en schoot onberispelijk binnen: 1-0. Dat leek voor FC 
De Bilt het startsein om de ene na de andere mooie aanval af te leveren; 
toch lukte het niet om nog voor rust de 2-0 te scoren. Verdedigend stond 
het aan de Biltse kant als een huis en behoudens enkele corners wist vv 
De Meern geen serieus gevaar te stichten.

Na rust ging FC De Bilt op jacht naar de verdiende verdubbeling van 
de score en in de 59e minuut was het zover: de goalie van De Meern 
trapte de bal weg, maar niet ver genoeg en Redouan Boussouffi zag 
zijn kans schoon om de bal over de keeper in het lege doel te schieten. 
Daarna kreeg De Bilt zeker nog drie keer de kans om de score positief 
te veranderen; uiteindelijk zonder resultaat. In de 75e minuut flitste een 
aanvaller van De Meern langs zijn verdediger en die dacht met een 
sliding de aanvaller af te stoppen. Dat gebeurde wel, maar niet op de 
reglementaire wijze. De daarop volgende strafschop werd door Jos de 
Gram bijna gestopt, maar dat was niet genoeg: 2-1. Kort daarna kreeg 
FC De Bilt een grote kans op de 3-1 en was het pleit beslecht geweest, 
maar in de 89e minuut scoorde De Meern de 2-2 want direct de eind-
stand was.

Badmintonners
in de bloemen

De badminton DO(nderdag)MO(rgen) groep van SV Irene speelde 
18 oktober haar jaarlijkse bloembollen-toernooi. De prijzen waren 
deze keer voor de spelers die nog een extra steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. De groep kan nieuwe leden gebruiken: aanmelden kan via 
secretaris@sv-irene.nl of cagterberg@hetnet.nl.

SVM neemt winst mee 
SVM maakt het zichzelf onnodig moeilijk in de uitwedstrijd tegen mid-
denmoter Patria uit Zeist. Al na een klein kwartier spelen tekende Mike 
Boshuis voor de verdiende 0-1 voorsprong. De geelblauwe equipe ver-
loor langzaam maar zeker toch de greep op het middenveld. Patria had 
wel een veldoverwicht maar werd niet echt gevaarlijk. Volkomen onno-
dig viel na ruim een half uur spelen de gelijkmaker. SVM zette er naast 
een kleine kans voor topscoorder Jordi van der Lee weinig tegenover. 
Rust 1-1

Trainer Kevin Ligtermoet bracht na de rust Roy Wijman in het veld. 
Dankzij goed doorzetten van de vaak ongrijpbare Mike de Kok tekende 
Jordi van der Lee voor de 1-2. SVM toonde opnieuw veel inzet,  maar 
leed ook nog te vaak en slordig balverlies. Uit een prachtige vrije trap 
kwam Patria weer op de 2-2. De Maartensdijkers toonden opnieuw 
veerkracht en gingen opnieuw op jacht naar de drie wedstrijdpunten. 
De ploeg kreeg nu ook meer ruimte van het moegestreden Patria, maar 
het lukte steeds net niet. Perry van den Bunt schoot nog op de lat, Wes-
sel Schuller kopte de bal uit het SVM doel en voorkwam dat Patria 
scoorde, maar even later tikte hij wel de bevrijdende 2-3 binnen. 

De rest van de wedstrijd zat het de Maartensdijkers niet meer tegen en 
mede door goed keeperswerk nam SVM de winst mee naar huis. Omdat 
medekoploper EDO gelijk speelde delen SVM en het Utrechtse Hercu-
les nu de eerste plaats in de vierde klasse G. Aanstaande zaterdag komt 
sv Odijk naar Maartensdijk.



Dat wil ik ‘effe’ kwijt …
In de Vierklank (week 41) kondigt het Utrechts Landschap een ac-
tie aan om 100.000 bloembollen van stinsenplanten te gaan poten. 
Daarvoor was al 80 procent van het benodigde bedrag bij elkaar. 

Echter wat is de functie en de visie van het instituut het Utrechts 
Landschap? Hoe wild zijn de gepote ‘wilde hyacinten bij het 
Utrechts Landschap? Willen de burgers van onze provincie wel, dat 
het Utrechts landschap verwordt tot een soort Utrechtse Keukenhof 
waar jaarlijks 100.000 bloembollen de grond ingaan ter meerdere 
eer en glorie van de landschapsjongens en meisjes?

Indien het Utrechts Landschap haar taak serieus neemt stopt zij 
direct met deze natuurvervalsing en gaat zij over tot een gedegen 
inventarisatie van de aanwezige ‘echte wilde stinsen planten’, om 
vervolgens haar ‘stinksende’ best te gaan doen de voorwaarden voor 
een behoud en mogelijke natuurlijke uitbreiding ervan ter hand te 
nemen. 

Hoe dan? Dat kan men allemaal 
vinden op internet (voni.nl).

Namens de Vereniging Onaf-
hankelijke Natuur Informatie

J. C. Vendrik (Westbroek) 
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advertentie

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

Vrijwilligers aan de slag 
op Natuurwerkdag

Dit jaar organiseert LandschappenNL de Natuurwerkdag voor de 18de keer op bijna 500 locaties 
door heel Nederland. De grootste vrijwilligersactie in het groen vindt plaats op zaterdag 3 november.

Op veel locaties worden speciale 
kinderactiviteiten georganiseerd, 
zodat het hele gezin kan meedoen. 
In de provincie Utrecht coördineert 
Landschap Erfgoed Utrecht onge-
veer 50 locaties waar mensen mee 
kunnen doen. In De Bilt zijn 3 land-
goederen waar je kunt meehelpen. 
Kijk voor meer informatie en om je 
aan te melden op www.natuurwerk-
dag.nl.

Stinzenbollen 
Landschap Erfgoed Utrecht en 
Utrechts Landschap hebben hun 

kantoor op Landgoed Oostbroek. 
Op de Natuurwerkdag help je de 
boswachter die dit mooie landgoed 
onderhoudt door op verschillende 
plekken stinzenbloembollen te 
planten. Stinzenplanten horen bij 
landgoederen. Sneeuwklokjes, bos-
anemonen, sterhyacinten en vinger-
helmbloemen verrijken ons erfgoed 
in historisch en esthetisch opzicht. 

Maar stinzenplanten komen niet 
zoveel meer voor. Verdeeld over 
zeven gebieden worden maar liefst 
100.000 bollen geplant. 

Rabatten
Landgoed Eyckenstein in Maar-
tensdijk omvat ruim 400 ha bos-
sen, landbouwgronden en cultuur-
gebied. Het is particulier bezit van 
de familie Van Boetzelaer. Het 
aaneengesloten historische deel 
van het landgoed bevindt zich in 
Maartensdijk bij de buitenplaats 
Eyckenstein. Op enkele plaatsen op 
het landgoed zijn historische rabat-
ten te vinden. Dat zijn langwerpige 
ophogingen die gelegen zijn tussen 
greppels, die bedoeld waren om in 
natte gebieden tussen de aanplant 

Veel parasolzwammen
Zondag 14 oktober was de tweede paddenstoelenwandeling van IVN op landgoed Sandwijck. 

De opkomst was zo groot, dat de groep in drie subgroepen moest worden verdeeld. 

Ondanks de droogte (deze zomer) 
waren er toch wel redelijk veel pad-
denstoelen te zien, vaak niet in ide-
ale toestand. Wat opviel was dat er 
redelijk wat parasolzwammen wa-
ren, verder rusula, ammonieten, bo-
leten etc. Er werd gevoeld, geroken 
en geproefd - natuurlijk omdat er 
experts bij waren ; ‘doe dat niet op 
eigen houtje, want er zij erg giftig 
onder de paddenstoelen’. Nu maar 
hopen op wat regen, zodat de op-
ruimers in de natuur in grote geta-
len ontkiemen en hun werk kunnen 
doen.  (Wim Westland)

Herfst op Sandwijck
Zondag 28 oktober organiseert de 
Werkgroep Sandwijck samen met 
Het Utrechts Landschap een rond-
leiding over het landgoed. Op het 
landgoed staan veel boomsoorten 
met ieder hun eigen herfstkleur. Op 
Sandwijck staan veel bomen die de 
droogte van deze zomer goed heb-
ben doorstaan en nu volop kleuren. 
De wandeling begint om 14.00 uur 
en duurt ongeveer twee uur. Het 
verzamelpunt is de parkeerplaats 
op Sandwijck aan de Utrechtseweg 
301 (De Bilt), recht tegenover het 
Van Boetzelaerpark. Als het voch-
tig weer is, zijn laarzen of hoge 
schoenen nodig. De rondleiding 
is gratis. Honden zijn (ook aange-
lijnd) niet toegestaan op Sandwijck.

Grote belangstelling voor de paddenstoelenwandeling.

Sandwijck in herfstkleuren.

het water af te kunnen voeren. 
Er ligt veel oud hout in de grep-
pels. Vanwege de landschappelijke 
waarde van de rabatten worden op 
één van de locaties die greppels 
weer vrijgemaakt. 

Landgoed Sandwijck
Vlak naast het centrum van Utrecht 
ligt landgoed Sandwijck. Een oase 
van rust met weelderig begroeide 
weilanden, slingerende watertjes 
en mooie uitzichten die alleen in 
de verte aan de stad herinneren. 
Omdat het park zo divers is, is er 
van alles te doen. Zo kan er hooi 
geharkt worden en gezaagd en kun-
nen onderhoudswerkzaamheden 
worden uitgevoerd. 

Vrijwilligers
Al het werk dat verzet wordt op de 
Natuurwerkdag levert een belang-
rijke bijdrage aan het beschermen 

en behouden van natuur. Samen 
aan het werk voor leefruimte voor 
de boomkikker, de ringslang, een 
nestelplek voor vogels of de karak-
teristieke knotbomenrij. Zorg voor 
landschap zoals onderhoud aan 
(knot-)bomen, hagen, boomgaar-
den en houtwallen is steeds meer 
in vrijwilligershanden. Dankzij hen 
kan iedereen blijven genieten van 
het karakteristieke Nederlandse 
landschap.

Samen 
Geïnteresseerd om samen met bu-
ren, vrienden of familie buiten een 
dag aan de slag te gaan en zo bij te 
dragen aan een groene omgeving? 
Kijk dan op www.natuurwerkdag.nl 
voor meer informatie over locaties 
en activiteiten bij jou in de buurt en 
meld je aan. Zelf een werklocatie 
aanmelden is ook mogelijk.

(Natalie Joosten)

Deze rabat op Landgoed Eyckenstein was in 2014 rijp voor opschoning 
(foto Lex van Boetzelaer).

In het zelfde jaar (2014) een rabat op Landgoed Eyckenstein na opschoning (foto Lex van Boetzelaer).

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Zaterdag 27/10 gesloten - personeelsuitje

Woe.
24-10
Do.

25-10
Vr.

26-10
Za.

27-10
Zo.

28-10

“KLIEKJESDAGEN”
 

Diverse vlees-, vis- en 
vegetarische gerechten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
31-10
Do.

01-11
Vr.

02-11
Za.

03-11
Zo.

04-11

Varkensfilet piccata
of

Gebakken zalmfilet 
met mosterd-dillesaus

of
Groentenstrudel met 

Provençaalse saus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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