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advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062
verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

Gordijnen & Zonwering

Kunstwerk zorgt voor  
beroering in de raad

door Guus Geebel

‘Kunst is per deinitie controversieel en roept emoties op’, aldus Ellen Thier (D66)  
bij de behandeling van het raadsvoorstel om 75.000.euro beschikbaar te stellen voor  
een kunstwerk langs de Soestdijkseweg. Cultuurwethouder Kamminga sprak zelfs  
van agressie. Na een heftig debat gaf de raad steun aan het voorstel. De fracties van  
Bilts Belang, CDA, SGP, ChristenUnie, Rost van Tonningen en de SP stemden tegen.

Speerpunt in de Structuurvisie Ge-

meente De Bilt 2030 is het ontwik-

kelen van een life science-as met 

hoogwaardige bedrijven tussen De 

Uithof en het park Berg en Bosch.  

B en W willen met een kunstwerk op 

die as de kwaliteiten en ambities van 

de gemeente zichtbaar maken in de 

openbare ruimte. Voor de tegenstem-

mende fracties is in een tijd dat aller-

lei bezuinigingen doorgevoerd gaan 

worden een bedrag van 75.000 euro 

voor een kunstwerk onaanvaardbaar. 

Marktplaats

‘Het college is de weg kwijt en heeft 

ieder contact met de werkelijkheid 

verloren’, aldus Han IJssennagger 

(Bilts Belang). ‘Alsof we niet drie 

weken geleden een voedselbank heb-

ben geopend.’ Hij verwijt het college 

Zonnekoninggedrag en dat het een 

eigen standbeeld wil hebben. IJssen-

nagger vindt dat het veel goedkoper 

kan dan de 75.000 euro. ‘ Kijk maar 

eens op Marktplaats of bij execu-

tieveilingen.’ Hij laat afbeeldingen 

zien van bronzen beelden van rond 

de 2000 euro  Ook heeft hij kri-

tiek op de 7.500 euro advieskosten. 

Cees Beringen (CDA) vindt het een 

slecht voorstel en noemt het een duur 

speeltje van het college. Ellen Thier 

gaat in op het thema. ‘Het gaat in het 

voorstel niet zomaar om een kunst-

werk. Het moet de ambitie van de 

gemeente verbeelden op een van de 

speerpunten van het economisch be-

leid in de komende jaren. D66 vindt 

dat je kunst kunt verbinden met am-

bities.’ Zij wil weten op welke wijze 

bewoners, bedrijven en instellingen 

worden betrokken bij de opdracht-

verstrekking en pleit voor duurzaam 

materiaalgebruik.

Life science-as
Johan Slootweg (SGP) noemt het 

kunstwerk mosterd voor de maal-

tijd. ‘Maak eerst de ambitie waar en 

plaats aan het eind een kunstwerk.’ 

Hij vindt het niet uit te leggen in een 

tijd waarin voor veel andere dingen 

geen geld is. Nico Jansen (Christen-

Unie) sluit zich daarbij aan. Anne 

Brommersma (GroenLinks&PvdA) 

is voor een beeldbepalend kunstwerk 

maar vraagt zich wel af of dit het ge-

schikte moment is. ‘De life science-

as is nog in ontwikkeling.’ Zij steunt 

het voorstel wel maar zou liever het 

geld nog even in de zak houden en 

doorsparen om iets heel moois neer 

te zetten wanneer de life science-as 

er is. 

Ebbe Rost van Tonningen wil geen 

kunstwerk voor iets dat er nog niet 

is. Christiaan van Nispen tot Seve-

naer (VVD) constateert dat de life 

science-as er met bedrijven als het 

KNMI en RIVM al lang is. Zijn 

fractie is voor een kunstwerk dat de 

ambitie van de gemeente uitstraalt 

en wil voor het vervaardigen liefst 

plaatselijke kunstenaars uitnodigen. 

Maaico Maarsen (SP) is niet tegen 

kunst en cultuur, maar vindt het nu 

niet de tijd om het geld uit te geven.

Niet verbaasd
Wethouder Kamminga zegt niet 

verbaasd te zijn over de gemaakte 

opmerkingen. Hij vindt dat met 

het kunstwerk de toekomst van 

De Bilt vorm krijgt. ‘Juist in eco-

nomisch moeilijke tijden laten we 

met een kunstwerk zien dat we ver-

trouwen hebben in de toekomst.  

Kunst in de openbare ruimte straalt 

vitaliteit uit. Het college is ervan 

overtuigd dat De Bilt hierdoor eco-

nomisch aantrekkelijker wordt.’ Hij 

zou het ook nog aan 900 jaar De Bilt 

willen koppelen. Kamminga wil het 

geen life science kunstwerk noe-

men. ‘Daarmee zou je de kunstenaar 

teveel beperken.’  Het onderhoud 

wordt meegenomen in Beheer open-

bare ruimte.

Bij de behandeling in tweede ter-

mijn spreekt Han IJssennagger van 

een links elitaire houding tegenover 

kunst. ‘Geen woord over geld.’ Jo-

han Slootweg vindt onderhoud via 

Beheer openbare ruimte niet goed. 

Dat gaat dan ten koste van andere 

zaken.’

Hans Brilleman (links) en Han IJssennagger van Bilts Belang.

Reizigers ondervinden hinder van 
werkzaamheden Station Bilthoven

Mensen die dit weekend met de trein moesten reizen vanaf 
Station Bilthoven kregen met twee hindernissen te maken. Zij 

konden vanaf de tijdelijke P&R-parkeerplaats niet over de 
brug naar het perron, maar moesten helemaal omlopen via de 

Rembrandtlaan en de Jan Steenlaan om bij het station te komen.

Daar aangekomen wachtte een tweede onaangename verrassing: er reden 

maar twee treinen per uur in beide richtingen in plaats van de gebruike-

lijke vier treinen per uur. Merkwaardig is het dat de NS of ProRail niet in 

de week voorafgaand aan de werkzaamheden bij het station een informa-

tiebord plaatst om reizigers te waarschuwen wat te gebeuren staat en wat 

daarvan de gevolgen zijn. De huidige werkzaamheden houden het volgende 

in: onder de beide sporen worden zogeheten spoordekken voor de nieuwe 

onderdoorgang geplaatst. Deze spoordekken zijn de afgelopen maanden 

voorgebouwd op locatie door aannemer Heijmans. De 640-ton-wegende 

dekken moeten heel langzaam en voorzichtig op hun deinitieve plek wor-
den geschoven. Dit precieze karweitje kost een uur of vijf. De dekken zullen 

het dak gaan vormen van de tweehonderd-meter-lange onderdoorgang voor 

snelverkeer. In het weekend van 3 op 4 november wordt onder de spoorrails 

richting Baarn en Amersfoort gewerkt. Ook dan rijden er maar twee treinen 

per uur in beide richtingen. Omdat de voetgangersbrug dan wel toegankelijk 

is, nodigt ProRail belangstellenden uit om vandaar af toe te kijken en/of te 

ilmen of fotograferen. De werkzaamheden beginnen op zaterdag 3 novem-

ber om 18.00 uur. [LvD]

ProRail werkte met man en macht om het karwei in de gestelde tijd af te 

krijgen. Ook volgend weekend wordt op de locatie Station Bilthoven gewerkt 

aan de tunnel voor snelverkeer.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

4/11 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink
4/11 • 19.00u - Evensong

Pr. Gem. Zuiderkapel

4/11 • 10.00u - Ds. W.P. Emaus 
(bevestiging)

4/11 • 15.00u - Ds. R.W. de Koeijer 
(intrede)

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

4/11 • 10.30u - Mevr. ds. Tina Geels

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

4/11 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

2/11 • 19.30u - Allerzielen,  
Woord- en Communieviering 

4/11 • 10.30u - Eucharistieviering

Ger. Kerk 

(wijkgemeente d’Amandelboomt)

4/11 • 10.15u - Ds. W. van Veelen
4/11 • 17.00u - Ds. onbekend

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

4/11 • 10.00u - Ds. A.J. Zoutendijk
4/11 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

4/11 • 10.00u -  
Mevr. ds. M.C.E. Oskam-van Zwol

Pr. Gem. Opstandingskerk

8/10 • 10.00u -  
Mevr. ds. M.C.E. Oskam- van Zwol

R.K. St. Michaelkerk

2/11 • 12.00u - Allerzielen,  
korte gebedsdienst

2/11 • 19.30u -  
Woord- en Communieviering

4/11 • 10.30u - Willibrordzondag, 
Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

4/11 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

4/11 • 10.30u - de heer B. van Empel

PKN - Herv. Kerk

4/11 • 10.00u - Ds. D.J.W. Kok
4/11 • 18.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk

4/11 • 10.30 en 18.00u - Kand. Baarssen

Onderwegkerk, Blauwkapel

4/11 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

4/11 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

4/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
4/11 • 18.30u - Kand. A.S. de Winter

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

4/11 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

3/11 • 19.00u en  4/11 • 10.30u -  
Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

4/11 • 10.00u en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

2/11 • 10.00u en 19.00u - Ds. M. van der 
Zwan, Dankdag

4/11 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
4/11 • 18.30u - Ds. E. Mijnheer
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bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

Oogstdienst

Tijdens de oogstdienst op 4 novem-

ber van de Protestantse Gemeente 
Bilthoven in de Noorderkerk, Lau-

rillardlaan 6, zullen de kinderen in 
hun eigen ruimte brood bakken

dat na de dienst wordt uitgedeeld. 

Aanvang: 10.30 uur.

Willibrordzondag

Op 4 november is het Willibrord-

zondag en al jaren wordt er dan 

in Den Dolder een oecumenische 

dienst onder auspiciën van de Raad 
van Kerken De Bilt en Omstreken 
gehouden. De dienst wordt gehou-

den in de Maria Christinakerk en 

begint om 10.00 uur. Voorgangers 

zijn Jan Ham en Adriaan Plantinga. 

Lezing Historische Kring De Bilt

Zondagmiddag 4 november is er in 
de Bechsteinzaal in Schutsmantel , 
Gregoriuslaan 35 in Bilthoven een 
lezing over 900 jaar De Bilt door 
Dhr. en Mv. Meijer met beeldmate-

riaal van de historische kring uit De 

Bilt. De titel van de lezing is : Zes 
kernen één toekomst’ en gaat over 
de ontstaansgeschiedenis van het 

dorp  De Bilt van 1113 tot 2013. De 

zaal is open vanaf 14.30 uur en aan-

vang van de lezing is 15.00 uur. De 
toegang is gratis. Consumptiebon-

nen zijn verkrijgbaar bij de receptie

Westbroek ontmoet

Dinsdagmiddag 6 november zal het 
verhaal rond korenmolen De Kraai 
voor u in beeld worden gebracht 

met foto’s, films en verhalen. Karien 

Scholten vertelt met oud-molenaar 
Cees Schuurman, oud-werknemer 
Jan de Rijk en molenmaker Jan 
Wilten over de geschiedenis van 

korenmolen De Kraai.Westbroek 
Ontmoet u graag weer van 14.30–
16.30 uur in de Christinazaal van 
het Dorpshuis van Westbroek. De 

kosten zijn 3 euro, inclusief een kop 

koffie of thee. Wanneer u wél wilt 
komen, maar niet weet hoe, kunt u 

vervoer regelen via de familie Wij-

nen, tel: 0346-281481. Ook wan-

neer u niet in Westbroek woont, bent 

u van harte welkom.

Ontmoetingsdienst

 

Op vrijdag 2 november a.s. wordt er 
in de recreatieruimte van Dijckstate 

een ontmoetingsdienst gehouden 

waarin mvr. Ds. A.C. van Halsema 
de voorganger is en mevr. van Aarn-

hem voor de muzikale begeleiding 

zorg draagt. Na afloop is er nog 

gelegenheid om met elkaar koffie te 

drinken. De dienst begint om 19.30 
uur. Vanaf 19.15 uur zijn de deuren 
van de recreatiezaal open en bent u 

van harte welkom. Voor vervoers-

vragen: Jan Grootendorst, tel. 0346 
212904.

Ouderenraad De Bilt vergadert

De Ouderenraad van De Bilt ver-
gadert woensdag 7 november, om 
14.00 uur in de Coesfeldzaal in 

het gemeentehuis. De Ouderenraad 
behartigt de belangen van oude-

re bewoners in de gemeente. Een 
week voor de vergadering wordt 

de definitieve agenda gepubliceerd 

op www.ouderenraad-debilt.nl. De 

vergaderingen zijn openbaar.

Ontmoeting met Käthe Kollwitz

Donderdag 8 november zal er 

weer een Ontmoetingsmiddag 
zijn in de Noorderkerk. Van 14.30 

tot omstreeks 16.30 zal mevrouw 
Anneke Rootliep een uiteenzet-
ting geven over het leven en werk 

van de Duitse grafisch kunstena-

res en beeldhoudster. Toegang is 

vrij. Voor vragen over vervoer: 030 

2292762 of 030 2284983.

Oud papier
Bilthoven Noord

Op zaterdag 3 november haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-

ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Bilthoven 

Noord, in het gebied links en rechts 

van de Gezichtslaan en begrensd 

door de Soestdijkseweg en de Jan 
Steenlaan. U wordt verzocht de pa-

pierkliko vóór 8.00 uur aan de weg 

te zetten.

Geboren

23 oktober 2012

Isabel

Dochter van Marcel Kingma en 
Kim van Binsbergen

Prins Bernhardlaan 71
Maartensdijk

Efeze 2: 8 en 9:  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, 
en dat niet uit uzelf: het is een gave van God, niet uit 

werken, opdat niemand roeme.

In Gods ontferming opgenomen

onze lieve 

Anne
Gesina Johanna

Maartensdijk Amsterdam
2 oktober 1961 26 oktober 2012

Dochter van: Jaap van Es †
 Truus van Es – van Ginkel
Zus van: Corlo en Ton
 Jaap en Silvia
Verloofde van Wally Groen

Ze had een klik met oom Kemp †

De gedachtenisdienst zal D.V. worden gehouden op donderdag  

1 november, om 13.30 uur in de Ontmoetingskerk, Julianalaan  26 
te Maartensdijk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in de zaal van de 
Ontmoetingskerk.

 - Graag zorgen wij zelf voor bloemen -

Naast de troost, die alleen God ons kan schenken, zijn wij diep getroffen 

door uw bewijs van deelneming en medeleven tijdens zijn ziekte en na 

het overlijden van mijn man, onze vader, opa en grootvader

Gerrit Veldhuizen

Hiervoor spreken wij onze dank uit.

Het is voor ons niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.

Familie Veldhuizen

Westbroek, oktober 2012

Hartelijk dank!
Middels onze “De Vierklank” willen wij iedereen heel bijzonder bedanken 
voor de vele bloemen – kaartjes – telefoon bezoekjes en kado’s,  
welke wij mochten ontvangen tijdens het reünie diner van de Reisclub 
55+. Maar ook de laatste twee weken tijdens mijn ziekenhuis periode  
en revalidatie thuis. Een bijzondere “warme” deken om ons heen.  
Nogmaals hartelijk dank en tot ziens.

Hennie en Henk Broekhuizen

Snertrit VOOr PiCaSSO XSara
Zaterdag 10 november – “Herfst toertocht “ Start bij Dijckstate  
vanaf 10.30 uur. Record poging voor de Citroën rijders  
van het type C4 – Picasso Xsara tot 2007. 
Inlichtingen even bellen 06 53 85 35 57 of mailen: broekhu2@xs4all.nl
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Sint Hubertusmis  
in Michaëlkerk De Bilt

door Henk van de Bunt

Na een afwezigheid van 5 jaar is er rond het feest van Sint Hubertus (3 november) weer de bij velen 

bekende Sint Hubertusmis in de Biltse Michaelkerk. Van 2001 t/m 2007 was het daar een traditie dat 

de jachthoornblaasgroepen ‘De Sonneurs’ van de jachtverenigingen Soestdijk, die van ‘t Sticht en de 

jachthoornblaasgroep van de vereniging Eemland meebliezen. 

In 2008 weken zij door omstandig-

heden uit naar de St. Maartenskerk 

in Maartensdijk en de laatste drie 

jaren bliezen zij de Hubertusmis in 

de Onze Lieve Vrouw in Bilthoven. 

Dit jaar gebeurt dat op zondag 4 

november weer in de Michaelkerk, 

Kerklaan 31 in De Bilt, aanvang 

10.30 uur. 

Uniek

De viering is redelijk uniek in deze 

contreien; in het zuiden en oosten 

van Nederland komen op niet al te 

uitgebreide schaal ook vieringen 

voor met muzikale ondersteuning 

van jachthoornblaasgroepen maar 

in deze regio is de Michaelkerk de 

enige. Vanwaar deze oude traditie 

en wie was Sint Hubertus? Wim El-

sing: ‘Volgens de legende bekeerde 

Hubertus zich tot het christendom na 

het zien van een hert met een schitte-

rend stralend kruis tussen de gewei-

stangen. Dat zag Hubertus toen hij 

het hert op Goede Vrijdag - de sterf-

dag van Jezus Christus – in het jaar 

683 najoeg met zijn kruisboog in de 

bossen van de Ardennen.

Vlak voor dat hij aanlegde voor het 

genadeschot, draaide het hert zich 

om en toonde Hubertus zijn gewei 

met daartussen het stralende kruis. 

Volgens de overlevering klonk er 

ook een stem. Na het zien van het 

hert werd hij van gepassioneerd ja-

ger kloosterling in Maastricht, pries-

ter en assistent van de bisschop. Na 

zijn wijding tot priester pelgrimeer-

de hij naar Rome. Toen hij in Rome 

was - in 708 of 709 - werd Lamber-

tus vermoord en benoemde de paus 

Hubertus tot bisschop van Maas-

tricht. Hubertus verlegde later de 

bisschopszetel van Maastricht naar 

Luik.

Door zijn voorgeschiedenis werd 

Hubertus de patroon van de jagers en 

de jachthoornblaasgroepen. In tegen-

stelling tot vroeger wordt niet meer 

gejaagd op wild, maar wordt een 

reukspoor gebruikt, dat tevoren is 

getrokken. De sonneurs blazen daar-

bij de begroetings- en slotsignalen. 

De blaasgroepen hebben vandaag 

de dag alleen nog een historische en 

symbolische betekenis en wordt er 

alleen nog opgetreden bij alles wat 

met de natuur, wild en honden te ma-

ken heeft’. 

Viering

De viering op 3 november wordt mu-

zikaal ondersteund door jachthoorn-

blaasgroep ’t Sticht en begint ermee 

dat de gasten muzikaal welkom 

worden geheten. De Jachthoorn-

blaasgroep staat buiten te spelen en 

zal waarschijnlijk al van een grote 

afstand te horen zijn. ‘De viering is 

verder een gewone viering, die met 

regelmaat onderbroken wordt door 

een muzikale bijdrage met de grote 

ES-hoorns. De verwachting is dat de 

viering ongeveer een uur duurt en in 

deze viering wordt vanwege de Sint 

Hubertusviering even stil gestaan bij 

de folklore van het Jachthoornbla-

zen. Na het liturgische deel zullen de 

jachthoornblazers nog een stuk ten 

gehore brengen.

Jachthoornblaasgroep ’t Sticht

In 1975 is de Jachthoorngroep ’t 

Sticht opgericht door een aantal ja-

gende hoornblazers met twee grote 

passies: het jachthoornblazen en 

de jacht. Muzikaal leider Edwin de 

Blies: ‘Wij proberen als groep de 

bekendheid van de jachthoorn en de 

vaardigheid van het jachthoorn bla-

zen te vergroten. Daarnaast houden 

wij ons bezig met het in stand hou-

den en verbreden van de kennis rond 

goede jachtgebruiken. Dat doen wij 

door te blazen op de hoorn tijdens 

jachtpartijen en Hubertusmissen. Wij 

beheersen ongeveer 50 verschillende 

signalen die tijdens de jacht worden 

gebruik en zij geven bijvoorbeeld 

aan welk type wild is gesignaleerd 

en wat zijn looprichting is. Verder 

spelen we ongeveer 100 fanfares en 

marsen uit het hoofd. Allemaal spe-

len we op de parforcehoorn, afkom-

stig uit Duitsland, die uitgerold 4,1 

meter lang is, en een prachtige diepe 

klank voortbrengt. Daarnaast spelen 

we ook geregeld op de Plesshoorn in 

Bes gestemd waarmee we ons uitle-

ven op alle jachtsignalen. Alle leden 

van de groep zijn amateurs’. Edwin de Blies en Wim Elsing namen vooraf een kijkje in de Biltse Michaelkerk.

Maartensdijk viert Sint Maarten
Ook dit jaar organiseert de Sint Maartenkerk in Maartensdijk weer de traditionele 

lampionnenoptocht door Maartensdijk. Omdat het werkelijke feest van Sint Maarten  

dit jaar valt op een zondag, is er voor gekozen om de optocht de avond ervoor te laten lopen. 

Op zaterdagavond 10 november kun-

nen de kinderen zich verzamelen bij 

de Ontmoetingskerk aan de Juliana-

laan. Van daaruit start om 19.00 uur 

de optocht naar de Sint Maartens-

kerk aan de Nachtegaallaan. Uiter-

aard gaat Sint Maarten te paard weer 

voorop en zorgt Muziekvereniging 

Vriendenkring uit Westbroek voor de 

muzikale begeleiding.

In de Sint Maartenskerk zal het ver-

haal van Sint Maarten verteld worden 

en zingt het kinderkoor ‘De Sterre-

tjes van Sint Maarten’ enkele liedjes. 

Daarna is er chocolademelk, limona-

de en speculaas. Na de Sint Maarten-

viering (rond 19.45 uur) kunnen de 

kinderen het dorp door om aan te bel-

len bij de huizen, Sint Maartenslied-

jes te zingen en snoep te verzamelen.

Zondag

Op het feest van Sint Maarten op 

zondag 11 november, organiseert de 

Sint Maartenkerk aan de Nachtegaal-

laan in Maartensdijk een bijzonder 

korenconcert. De drie koren van de 

Sint Maartenskerk zingen elk uit hun 

eigen repertoire, variërend van kin-

derliedjes tot bekende Nederlandse 

liederen, Engelse klassiekers en tra-

ditioneel latijn. De koorzang wordt 

afgewisseld met onder meer een 

verhaal, gedicht, luit- en orgelspel. 
Sprekers van het Leger des Heils 

zullen bovendien iets vertellen over 

een bijzonder project van het Leger 

des Heils op het eiland Sint Maar-

ten. Na aloop is er gelegenheid voor 
een hapje en een drankje in de Ont-

moetingsruimte ’De Mantel van Sint 

Maarten’. Het korenconcert start om 

12.15 uur en duurt tot ongeveer 14.00 

uur. Entree is gratis.

Wegens succes herhaald: 

Themabijeenkomst uitvaart en erfrecht

Notariskantoor Houwing van Beek en Tap Uitvaartzorg organiseren geza-

menlijk opnieuw in goed nabuurschap de themabijeenkomst Uitvaart en 

Erfrecht. De bijeenkomst op 2 juni jl. bleek zo’n succes dat een volgende is 

gepland op zaterdag 17 november van 11.00 uur tot 13.00 uur.

De bijeenkomst bestaat uit twee sessies van elk een uur. In het notariële 

gedeelte, dat plaatsvindt in het notariskantoor, komen onderwerpen als erf-

recht en executeurschap aan de orde. Het gedeelte dat gericht is op regelin-

gen en wensen rond de uitvaart, wordt gehouden bij Tap Uitvaartzorg.

Deelname is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan via info@houwing-

vanbeek.nl of telefonisch via (030) 2290811. De totale aanmeldingsgroep 

wordt in tweeën gedeeld. De ene groep begint om 11.00 uur bij Tap en de 

andere bij Houwing van Beek. Elke aanmelder ontvangt een bevestiging, 

waarin vermeld waar men wordt verwacht: of bij Tap aan de Soestdijkse-

weg Zuid 265 of bij Houwing van Beek Notarissen aan de Soestdijkseweg 

Zuid 267. 

Rondom Allerzielen
Op en rond 2 november is er op diverse plaatsen gelegenheid overledenen 

te herdenken op verschillende eigentijdse wijzen of op een traditionele ma-

nier. 

Op vrijdag 2 november is er om 12.00 uur een katholieke gebedsdienst 

in de aula van begraafplaats Brandenburg. Voorganger is Frans Overbeek, 

pastoraal werker. 

Tussen 17.00 en 19.00 uur kunnen belangstellenden terecht op de begraaf-

plaatsen ‘Den en Rust’ (Frans Halslaan) en Brandenburg, beiden te Biltho-

ven. Omdat de aula van de Brandenburg te klein is, gebeurt dit in de ruim-

ten van de Opstandingskerk. Op Den en Rust wordt men ontvangen door 

ds. Gert Landman. Op de begraafplaats aan de Eerste Brandenburgerweg, 

ontvangt René Alkema (predikant in Maartensdijk/Hollandsche Rading) de 

belangstellenden. Van 17.45 tot 18.15 uur is er een moment van bezinning 

en muziek. Aansluitend kunnen kaarsen gebracht worden naar graven of 

urnen op de sfeervol verlichte begraafplaats. 

Om 19.30 uur is er een viering in de Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende 

Bijstand in Bilthoven, waarin mevr. Joke Mourits (ov) en pastor Gerard 

Weersink zullen voorgaan. Ook zijn er dan vieringen in de Michaelkerk in 

De Bilt en in de Maartenskerk, Nachtegaallaan 40 te Maartensdijk. De vie-

ring in de Michaelkerk wordt vervolgd met een samenzijn op het kerkhof. 

Op zondag 4 november zijn er gedachtenisvieringen in de Ontmoetingskerk 

in Maartensdijk (9.30 uur) en in de Kapel in Hollandsche Rading (11.00 

uur), met als voorganger ds. René Alkema.

Onrust bij ouderenbond ANBO

Ontwikkelingen bij de ouderenbond ANBO, waarbij het 

landelijk bestuur probeert de macht naar zich toe te trekken, 

hebben in de regio Utrecht geleid tot de oprichting van de 

werkgroep ‘ANBO Anders maar niet zó’. Deze werkgroep 

maakt zich ernstige zorgen over een voorstel van het landelijk 

bestuur en het landelijk bureau van de ANBO  om de 

statuten zodanig te wijzigen dat de zeggenschap van leden en 

afdelingen tot een minimum wordt teruggebracht. 

Het gewestbestuur Utrecht is inmiddels net als twee andere gewestbestu-

ren.overgenomen door het landelijk bestuur. Het landelijk bestuur en het 

landelijk bureau lijken er alles aan te doen om de vijftien gewestbesturen 

van de ANBO buiten spel te zetten. De werkgroep ‘ANBO Anders maar 

niet zó’ tracht sinds enkele maanden met behulp van afdelingen en ge-

westbesturen uit het hele land verdere verbrokkeling te voorkomen en 

het maatschappelijk belang van de ANBO te behouden. 

Voorzitter Dik Meijer van de afdeling De Bilt-Maartensdijk van de 

ANBO is beducht voor het verdwijnen van de plaatselijke afdeling. 

‘Daarmee komen belangenbehartiging, activiteiten en dienstverlening in 

het geding.’  Meijer beraadt zich met andere leden over de wijze waarop 

de huidige belangenbehartiging plaatselijk kan worden gecontinueerd. 

Hij zegt de ANBO-leden daarover zoveel mogelijk te blijven informeren. 

[GG]



VOORDEEL HELE WEEK

Reclame geldig vanaf 
donderdag 1 november
t/m woensdag 7 november

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG (GELDIG OP DONDERDAG 8 NOVEMBER)

Boerenham

Kiprollade

Rosbief

Filet Americain

Sellerysalade

Eiersalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.49

3x 100
gram 4.50

500
gram 4.75

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

Ook voor uw kerst- en relatiegeschenken 
bent u bij ons aan het goede adres! 
Talloze mogelijkheden!

500
gram 4.50

500
gram 4.50

100
gram 0.99

500
gram 4.98

Beenhammetjes 
naturel of gemarineerd 

Gepaneerde 
karbonade 

Kant-en-klare hachee
Lekker én makkelijk!

Kipschnitzels 

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Kip cordon bleu

Gehakt cordon bleu

Runder cordon bleu

6 halen / 
   5 betalen

4 MET GOUD BEKROONDE 
ROOKWORSTEN VOOR 
EEN TIENTJE!

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

KIP TORTILLA’S
4

stuks 10.-

I.v.m. dankdag is onze winkel 
woensdag 7 november gesloten

Lekker met die kou!

Alléén DONDERDAG

Hollandse

Bloemkool 
Nu

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gesneden

Snijboontjes
400 gram

• Chili Concarne
  ____________________ 100 GRAM 0,99
• Boeu�  Bourguignon 
MET PUREE EN RODE KOOL

_____________________ 100 GRAM 1,25
• Varkenshaas in champ. roomsaus

MET GEBAKKEN AARDAPPELS

_____________________ 100 GRAM 0,99

Vers gesneden

Ananas
Per bakje

0,99 1,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Stamppot

Hete bliksem ___ PER PORTIE  4,95
MET WORST EN SPEK

Vers gesneden

Hutspot ___________ 500 GRAM  0,69

Goudreinetten _  HEEL KILO  0,99

MAANDAG 5 NOVEMBER, DINSDAG 6 NOVEMBER 

EN WOENSDAG 7 NOVEMBER

  
Ze zijn er weer!

De lekkerste
Blad mandarijnen en 
clementines. Zonder pit!

Nu groot assortiment!
- Dagelijks verse binnenkomst 
van wilde paddestoelen 
en champignons.

0,99

Alle stamppotten

Er is weer boerenkool, 

hutspot en zuurkool

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60
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JULIANALAAN 1  3722 GA BILTHOVEN    

T 030 2281014   

WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL

Kaarten uitsluitend vooraf in de winkel € 10,-- per stuk

Meer info: www.bilthovenseboekhandel.nl

TOMMY WIERINGA

Lezing

• 8 november, 20.00 uur

•Kees Boekeschool

Maartensdijkse bibliotheek op bestelling

door Henk van de Bunt

Donderdagochtend jl. vertelde directeur Bonne Westdorp in aanwezigheid van de managers 

Lieneke Koot en Cora Bouwen de vrijwilligers van de Maartensdijkse bibliotheekvestiging over het 

voornemen om deze vestiging om te bouwen tot een bestelbibliotheek. Coördinator Marian Diepeveen 

was al eerder op de hoogte gesteld. 

Bonne Westdorp: ‘In de afgelopen 

maanden is veelvuldig overleg ge-

voerd met de gemeente De Bilt over 

de bibliotheekvoorzieningen in de ge-

meente. De functie van de bibliotheek 

is de laatste jaren continu in veran-

dering. Steeds meer mensen maken 

gebruik van de digitale mogelijkhe-

den. Landelijk gezien daalt het aantal 

vestigingen van bibliotheken. Tege-

lijk daalt het aantal leners nauwelijks 

door ontwikkelingen waardoor de 

gebruikers op andere wijze diensten 

kunnen afnemen. De bibliotheek in 

de gemeente De Bilt staat naast deze 

verandering ook voor een inanciële 
taakstelling. Met de verhuizing van de 

bibliotheek Bilthoven naar het Cultu-

reel- en Educatief Centrum (CEC) in 

2013 stijgen de huisvestingskosten. 

Daarnaast moet de gemeente bezuini-

gen wat betekent dat zij kort op subsi-

dies en de bibliotheek dus ook minder 

geld te besteden heeft. Al deze ont-

wikkelingen vragen om een gedegen 

plan voor de bibliotheek om ook de 

komende jaren service te kunnen bie-

den aan de inwoners van de gemeente 

De Bilt’. 

Toekomst 

‘Er wordt in veel gemeenten gekozen 

voor concentratie van de bibliotheek-

voorziening. Door te concentreren 

kan men besparen op kosten van huis-

vesting, personeel en media en is er 

in de gemeente één volwaardige voor-

ziening voorhanden. De gemeente be-

zuinigt in 2014 voor 51.000 euro op de 

totale subsidie voor het bibliotheek-

werk van ruim 1 miljoen euro. Daar 

komt bij dat de bibliotheek in 2013 

verhuist naar het nieuwe CEC aan de 

Planetenbaan in Bilthoven. Doordat 

het om een moderne locatie gaat, val-

len de kosten voor huisvesting onge-

veer 80.000 euro hoger uit dan nu het 

geval is. Met een eerdere bezuiniging 

op de subsidie van 100.000 euro bij 

het sluiten van de vestiging De Bilt 

na de brand in 2010, is daarmee vol-

gens Westdorp de rek uit de inanciën 
van de bibliotheek’. Bibliotheek en 

gemeente hebben de mogelijkheid 

onderzocht om de vestiging van de 

bibliotheek in Maartensdijk te verhui-

zen naar goedkopere huisvesting in bij 

voorbeeld de scholen in Maartensdijk 

naast de optie om in Bilthoven in het 

nieuwe CEC minder vierkante meters 

te huren. Huisvesting in de scholen in 

Maartensdijk bleek onvoldoende geld 

te besparen en vraagt om een kostbare 

verbouwing. Kleinere huisvesting in 

het CEC brengt ook geen oplossing 

in verband met ineficiënt gebruik, 
risico op langdurige leegstand en ver-

bouwingskosten. 

Omvorming 

Vanuit de visie op de toekomst komt 

de bibliotheek nu met het voorstel 

om de vestiging in Maartensdijk om 

te vormen tot een bestelbibliotheek, 

waardoor het inanciële tekort gedekt 
kan worden. De bestelbibliotheek 

wordt gevestigd in een locatie die voor 

iedereen toegankelijk is, waardoor de 

openingstijden waarschijnlijk ruimer 

worden. Op de nog te zoeken locatie 

komt een kleine collectie en een tijd-

schriftenvoorziening. Daarnaast is er 

de mogelijkheid om de bibliotheek-

catalogus digitaal te raadplegen en, 

voor hen die dit niet vanuit huis kun-

nen, diverse media te bestellen. Ma-

teriaal kan hier afgehaald worden en 

ook weer ingeleverd. Het college van 

burgemeester en wethouders wil de 

mening horen van de gemeenteraad 

van De Bilt. Het college heeft daarom 

gevraagd om het voorstel van de bi-

bliotheek op 8 november aanstaande 

te behandelen in de raadscommissie 

Burger en Bestuur van de gemeen-

teraad. Afhankelijk van de uitkomst 

van behandeling in de raadscommis-

sie wordt de omvorming naar een be-

stelbibliotheek in het najaar van 2013 

verwacht.

Weerstand

De fracties van CDA, ChristenUnie en 

SGP betreft noemen de voorgenomen 

plannen geen optie. De fracties zijn 

er zich van bewust dat er bezuinigd 

moet worden. Maar dat een goedlo-

pende voorziening in Maartensdijk, 

die gerund wordt door 17 vrijwilligers 

en een halve arbeidsplaats, daarvoor 

moet opdraaien gaat er niet in. Bo-

vendien heeft het omvormen van de 

Maartensdijkse vestiging inanciële 
gevolgen voor de gemeente. 

SGP-fractievoorzitter Johan Sloot-

weg: ‘Het vertrek van de bibliotheek 

is ten nadele van de exploitatie van 

de Vierstee. Hierdoor ontstaat er dus 

een gat in de begroting en gaat het de 

gemeente geld kosten. Wat ons betreft 

gaan het college en de bibliotheek 

met deze oplossing voor de biblio-

theek buiten hun boekje’. Directeur Bonne Westdorp.

Het CDA (van Cees Beeringen), de ChristenUnie (van Nico Jansen) en de SGP 

(van Johan Slootweg) staan voor (handhaving van) de Maartensdijkse bibliotheek.

Strijdlustige bibliotheek vrijwilligers
door Henk van de Bunt

Het ongeloof en de verslagenheid onder de vrijwillige medewerkers over de op hande zijnde verandering 

is groot. Carla Bang, Tine van Ginkel en Hanneke Claessens hebben niet alleen namens hun plm. 12 

collega’s maar vooral ook namens de Maartensdijkse (ruim 1250) leden en de gehele kern tal van vragen.

‘Twee groepen van onze leners wor-

den extreem gedupeerd: de ruim 700 

jeugdleners en de ruim 150 65+ le-

ners. De afstand per iets of met het 
openbaar vervoer naar de nieuwe 

locatie in De Bilt zal voor velen van 

hen een onoverkomelijk bezwaar op-

leveren. De bestelbibliotheek zoals 

wordt voorgesteld is in dit stadium 

nog maar een plan. Wij vrezen dat, 

als bij de uitwerking van alle plan-

nen betreffende het nieuwe CEC het 

opnieuw inancieel tegenvalt, de be-

stelbibliotheek als eerste uitgekleed 

of geschrapt wordt. Onze mening is, 

dat het subsidiegeld door het biblio-

theekbestuur anders besteed moet 

worden en ook dat het subsidiebe-

leid van de gemeente eens tegen het 

licht gehouden zou moeten worden. 

De bibliotheek in Maartensdijk moet 

sluiten om de overschrijding van de 

nieuwbouw in De Bilt te kunnen be-

talen’?

Tegenstrijdigheid

De vrijwillige medewerkers wijzen 

ook op de tegenstrijdigheid in de ar-

gumentatie van het besluit: ’Besparen 

op personeel doe je niet door de bi-

bliotheek in Maartensdijk te sluiten, 

want de dagelijkse uitleningen wor-

den geheel door vrijwilligers gerund. 

En wanneer je dat opmerkt, wordt dit 

afgedaan met de tegenwerping, dat 

de huur van De Vierstee in verhou-

ding extreem hoog is. Het is het be-

wijs, dat de kaalslag op de openbare 

voorzieningen door blijft gaan. Eerst 

het politiebureau, daarna het gemeen-

telijk servicepunt en dan nu de biblio-

theek? Wanneer is het dorpshuis aan 

de beurt. Alle voorzieningen zijn en 

blijven geconcentreerd in De Bilt; in 

de overige kernen wordt alles opge-

heven c.q. wordt het onmogelijk ge-

maakt te blijven bestaan’.

Politiek

De zeer betrokken groep blijft voor-

alsnog ook zitten met een aantal on-

beantwoorde vragen: ‘Na de brand in 

de Biltse vestiging is er een behoor-

lijk bedrag door de verzekering uit-

gekeerd. Wat is daarmee gedaan? En 

waarom worden er wel steeds nieuwe 

en dure apparaten aangeschaft, waar 

niet om gevraagd is? Hoe staat het 

straks met de Maartensdijkse school-

bezoeken? Hoe zijn straks de bezorg-

diensten bij de (oudere) lezerleden 

aan huis ingeregeld’. Hoopvol en 

een beetje verwachtingsvol kijken 

de vrijwilligers naar de politiek: ‘Tal 

van partijen kunnen nu aantonen te 

staan voor het kleine kernenbeleid: 

In kleine kernen verdwijnen voorzie-

ningen, waardoor de leefbaarheid in 

het gedrang komt. En opnieuw krijgt 

de politiek de kans te bewijzen dat 

de toezeggingen, gedaan bij samen-

voeging van de zes kernen, over een 

(beperkt) voorzieningenniveau nog 

steeds van kracht zijn’. 

Brandschadegeld

M.b.t. de vraag over de uitkering van 

de brandschade van de bibliotheek-

vestiging aan Nobellaan in De Bilt 

reageert directeur Bonne Westdorp: 

‘Deze gelden zijn met goedkeu-

ring van de gemeente beheerd door 

de bibliotheekorganisatie. Uit onze 

jaarrekening blijkt deze voorziening 

t.b.v.de inrichting van de nieuwe 

bibliotheek in het CEC. De gelden 

worden volledig in 2013 ingezet om 

de nieuwe inrichting deels mee te be-

talen. Ik wil hiermee de indruk weg-

nemen, dat dit geld ‘weg’ is. De me-

dewerkers van de bibliotheek weten 

dit ook’.

De verslagenheid onder de vrijwillige medewerkers is groot, de strijdlust is onverminderd.
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Gele thuiszorgauto

Vrijdag 19 oktober kwam er een nieuwe auto voor De Bilthuysen Thuis-

zorg. De oude (gele kanarie) moest na 4 jaar vervangen worden. De nieuwe 

- ook een gele, maar een warmere kleur geel - en met het ‘nieuwe’ logo, is 

een ware aanwinst. 

De auto is warm verwelkomd door medewerkers en het zal fi jn rijden zijn in 
een nieuwe Fiat 500. Voor de oplettende inwoners van de gemeente: U zult 

ons snel tegenkomen op de wegen in gemeente De Bilt.

(Henjo de Groot)

Het kenteken van de auto bevat de letters ZBL. dat kreeg direct een passende 

betekenis mee: Zorg Bilthuysen Lokaal.

Vragen uit de raad van 25 oktober
door Guus Geebel

De Kwinkelier

Ebbe Rost van Tonningen stelt een 

aantal vragen over De Kwinkelier. Hij 

schetst de gang van zaken tot nu toe 

die eindigt met het vertrek van pro-

jectontwikkelaar Synchroon, die op-

trad als projectmanager van eigenaar 

Kerckebosch. Rost van Tonningen wil 

weten of de afgegeven bouwvergun-

ning één op één is overgegaan naar 

Kerckebosch en welke stappen het 

college gaat ondernemen. Wethou-

der Ditewig bevestigt dat de bouw-

vergunning één op één overgaat. De 

wethouder heeft binnenkort overleg 

met Synchroon. De uitkomsten wor-

den aan de raad bekend gemaakt. Hij 

wijst erop dat op dit moment nog een 

rechtsgeldige overeenkomst bestaat 

tussen Synchroon en de gemeente. 

‘We bezinnen ons over welke juridi-

sche stappen we kunnen ondernemen 

als Synchroon defi nitief afhaakt.’ Er 
is opdracht gegeven voor een bouw-

kundig onderzoek naar de huidige 

staat van De Kwinkelier. Ditewig 

betreurt de onzekerheid die voor alle 

betrokkenen blijft bestaan. De wet-

houder heeft regelmatig gesprekken 

met de huurdersbelangenvereniging. 

De realisatie van een deelplan wordt 

tenminste uitgesteld tot het eerste 

kwartaal van 2013. 

Ter Sype

Henk van den Broek (CDA) en Hen-

ric De Jong Schouwenburg (VVD) 

stellen vragen over Vliegveld Hilver-

sum en woningbouwplan Ter Sype 

in de gemeente Wijdemeren. Uit een 

artikel in De Gooi- en Eemlander van 

16 oktober blijkt dat B en W van de 

gemeente Hilversum bereid zijn om 

onder voorwaarden de bouw van 600 

woningen direct achter het vliegveld 

mogelijk te maken. De vragenstel-

lers willen weten of dit als een vol-

komen verrassing voor het college is 

gekomen. De gemeente heeft bij die 

plannen altijd bezwaren gehad tegen 

geluidsoverlast en toenemend verkeer 

door Hollandsche Rading. Wethouder 

Kamminga antwoordt dat het raads-

voorstel van de gemeente Hilversum 

niet de woonlocatie Ter Sype behelst, 

maar mogelijk te maken heeft met het 

aanpassen van de banen van het vlieg-

veld. Tegen een bestemmingsplan dat 

hier voor nodig is zal de gemeente 

die daarbij samen met de provincie 

optrekt bezwaar maken. Het college 

is het ermee eens dat de leefbaarheid 

door de plannen wordt aangetast. In 

het raadsvoorstel heeft de gemeente 

Hilversum alleen oog voor verkeers-

hinder op eigen grondgebied.

Looydijk

Rost van Tonningen stelt verder 

vragen over verkeersoverlast op de 

Looydijk. Hij wil weten waarom de 

gemeente niet handhaaft waar het 

gaat om vrachtverkeer. Wethouder 

Ditewig somt een aantal genomen 

maatregelen die daar zijn genomen 

op, waarbij steeds de bewoners zijn 

betrokken. Rost van Tonningen is on-

tevreden over de beantwoording om-

dat die niet zijn vragen betreft.

Hans Brilleman (Bilts Belang) stelt 

vragen over buslijn 58 en de conse-

quenties voor bewoners van de Looy-

dijk. . 

WOZ

Jolanda van Hulst (VVD) constateert 

een aanpassing van de WOZ met niet 

drie procent zoals in de meerjarenbe-

groting is genoemd, maar zeven pro-

cent door waardeontwikkelingen op 

de onroerendgoedmarkt. Twee pro-

cent infl atie en vijf procent waardeda-
ling. Van Hulst wil weten of gaten in 

de begroting hier mee te maken heb-

ben en wil informatie over de waar-

debepaling. Wethouder Kamminga  

antwoordt dat de vijf procent nodig 

is om de opbrengst gelijk te houden. 

Taxaties worden door de Waarde-

ringskamer bewaakt. 

Zendmast

Rost van Tonningen vindt dat omwo-

nenden beter geïnformeerd hadden 

moeten worden over  een KPN zend-

mast op het terrein van hoveniersbe-

drijf Hendriksen. Wethouder Ditewig 

antwoordt dat hierover is gepubli-

ceerd en dat KPN met omwonenden 

had moeten communiceren. Op een 

vraag van De Jong Schouwenburg 

over de opslag van kunstbezit uit de 

voormalige gemeente Maartensdijk 

antwoordt wethouder Kamminga dat 

die kunst is opgeslagen bij het mu-

seum van Hilversum. Hij neemt de 

vraag of die kunst bij de viering van 

900 jaar De Bilt geëxposeerd gaat 

worden mee.

Uit de raad van 25 oktober
Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Anne Doedens heet mevrouw Kristèl 

Storm welkom als ‘Gast van de Raad’. De gast wordt door een raadslid uitgenodigd om een 

raadsvergadering bij te wonen. Kristèl Storm was door Natasja Steen (VVD) uitgenodigd.

Het gewijzigde voorstel om de sys-

tematiek voor actualisatie van be-

stemmingsplannen vast te stellen 

krijgt unanieme steun van de raad. 

De wijziging betreft de verankering 

van het evaluatiemoment in het voor-

stel. Hoewel verschillende fracties de 

noodzaak van het amendement niet 

inzien, wordt het toch door de ge-

hele raad gesteund. Het voorstel om 

toestemming te verlenen voor nieu-

we samenwerking met de gemeente 

Utrecht en hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden voor de belas-

tingtaken werd unaniem aangenomen. 

Op vragen van ChristenUnie en VVD 

antwoordt wethouder Kamminga dat 

eind 2014 het eerste evaluatiemoment 

gaat plaatsvinden. Het gaat daarbij 

niet over de wijze van taxeren maar 

over ambtelijk gezien de organisatie. 

Er is op het gemeentehuis een balie 

waar iedereen met vragen terecht 

kan. Wie belt komt in Utrecht terecht. 

Kamminga gaat nader in op het be-

grip klacht en bezwaar. ‘Een klacht 

kun je hebben wanneer je vindt dat je 

niet adequaat bediend wordt. Een be-

zwaar dien je in wanneer je vindt dat 

de taxatie niet klopt. Het college trekt 

zich een klacht zeer aan maar staat 

buiten een bezwaar. Die worden be-

oordeeld door de Waarderingskamer.’ 

De raad stelde het bestemmingsplan 

voor Kooidijk 6 vast, waar een extra 

woning kan worden gebouwd. Het 

verzamelvoorstel begrotingswijzi-

ging wordt aangenomen met CDA, 

Rost van Tonningen en Bilts Belang 

tegen.

Tanja van Ditzhuijzen 

(GroenLinks&PvdA) vraagt in een 

motie over het kapbeleid, de bomen-

lijst en de groene kaartgebieden ui-

terlijk januari 2014 te evalueren en 

daarbij de wijkverenigingen en des-

kundigen te betrekken. De raad kan 

aan de hand van deze evaluatie be-

palen of de werkwijze moet worden 

gecontinueerd of aangepast. De motie 

krijgt steun van de raad. Het CDA 

stemt tegen. 

Kristèl Storm woonde als ‘Gast van de Raad’ de vergadering bij en gaf aan 

het heel boeiend gevonden te hebben.

Het vragenuurtje in de raad nam weer veel tijd in beslag.

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Boordevol creativiteit

advertentie

Expositie Gemeentehuis De Bilt
23 september | 13 november 2012

Jochem op ten Noort

www.arttraverse.nl

Schilderijen



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

U heeft deze week de 
kortingszak ontvangen!

31 oktober, 1, 2 en 3 november krijgt u

20% KORTING 
 m.u.v. geneesmiddelen, babyvoeding, cadeaubonnen, 

fotoartikelen en geen korting over korting.

 
Op alle cadeausets is ook 

20% KORTING!

06 - 53 14 67 33

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Kaiserbroodjes

Speculaas-
Amandelcake

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

4+1gratis

3,95

10 november

GRATIS
Wintercontrole

UITNODIGING

Gespecialiseerd in Peugeot Gespecialiseerd in Citroën

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

 The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail of 
andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het gebied 
van communicatie en PR maak dan gebruik 
van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

service voor ondernemers

KOM NAAR DE WINKEL VOOR DE VELE
COMBINATIE MOGELIJKHEDEN

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP WWW.NAGELFASHION.NL

NIEUWE COLLECTIE 

ESPRIT

KOM NAAR DE WINKEL VOOR DE VELE
COMBINATIE MOGELIJKHEDEN

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Boeken top 10

Kan je moeilijk 
kiezen? 

Laat je leiden door de 
boeken top 10 met op 

1, 2 en 3 de best-seller serie 
Vijftig tinten van E.L. James

 
Je vindt de leukste boeken bij:

Kom lekker mopperen 
bij kapper Hans over 
het regeerakkoord. 

Eerst even bellen 212455
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Vrijwilligersfeest
De Bilthuysen organiseert op 14 november a.s. weer een vrijwilligersfeest 

voor alle 380 vrijwilligers. Het feest is een manier om alle vrijwilligers te 

bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. De Bilthuysen waardeert de 

enorme betrokkenheid van de vrijwilligers zeer. 

Ook in 2012 zijn er veel leuke activiteiten geweest binnen de Bilthuysen. 

Deze werden mede mogelijk gemaakt door inzet en ondersteuning van vrij-

willigers. Naast alle reguliere activiteiten wordt bewoners met behulp van 

vrijwilligers veel extra’s geboden. 

Zij vinden het vaak heel gewoon om iets voor een ander te doen. Toch wil 

de Bilthuysen graag laten weten dat het bijzonder is dat men iedere keer 

weer opnieuw klaar staat voor hen die aandacht en zorg zo goed kunnen 

gebruiken. 

Heeft u ook interesse in vrijwilligerswerk. of wilt u meer informatie  dan 

kunt u contact opnemen met Angelique Stevens, vrijwilligerscoördinator 

stichting de Bilthuysen; a.stevens@debilthuysen.nl.

Woonspraak informeert huurders
door Marijke Drieenhuizen

Donderdag 25 oktober jl. namen een kleine dertig mensen de uitnodiging aan van 

Bewonersvereniging Woonspraak om te komen luisteren naar de doelstellingen van  

Woonstichting SSW. Ad van Zijl en Wim Corbee vertelden hun verhaal: daarna was  

er ruimte genoeg voor het stellen van vragen.

In 1998 is op initiatief van SSW de 

Bewonersvereniging Woonspraak 

opgericht. Deze vereniging verte-

genwoordigt alle huurders van SSW. 

Huurders hebben middels deze ver-

eniging inspraak in het beleid van de 

verhuurder. Onderwerpen die in het 

overleg aan de orde komen zijn bij-

voorbeeld: huurprijsbeleid, algeme-

ne onderhoudsbegroting, wijziging 

huurovereenkomst, woonruimtever-

deling en procedure bij verhuizing. 

In sommige gevallen geldt er advies-

recht, anders betreft het instemmings-

recht.

Sociaal hart, zakelijk hoofd

SSW heeft een nieuw ondernemings-

plan geschreven voor de periode van 

2012 tot 2016. De ondertitel geeft 

de intenties aan: Sociaal hart, zake-

lijk hoofd. Het moet gaan fungeren 

als een kompas in een veranderende 

wereld. Wim Corbee is coordinator 

bijzondere projecten binnen de woon-

stichting. In zijn verhaal legt hij de 

aanwezigen uit hoe SSW in deze eco-

nomische mindere tijd toch maximaal 

wil presteren. ‘Onze insteek is het 

zoeken naar een goede balans tussen 

dat wat ons sociale hart ons ingeeft en 

dat wat ons zakelijke hoofd aan speel-

ruimte biedt’. 

Geld bepaalt tempo

De kerntaken voor Ws. SSW blijven 

investeren in mensen én stenen. Als 

middel hebben zij daarvoor de huur-

inkomsten van de ongeveer 5000 

woningen in de gemeente De Bilt. 

Het wordt de laatste jaren inancieel 
lastiger omdat de inkomsten voor 

SSW nog maar nauwelijks stijgen 

door inlatievolgend huurbeleid en 
de gemiste kans om het scheef-

wonen al in 2012 aan te pakken.  

Daarnaast stijgen de uitgaven wel 

sterk door afroming door de invoe-

ring van de vennootschapsbelasting, 

de bijdrage die SSW moet doen voor 

de huurtoeslag en het meebetalen aan 

de derivatencrisis. Wim Corbee: ‘Dat 

alles houdt in dat we scherper moe-

ten ondernemen. De lengte van onze 

inanciele polsstok stelt grenzen aan 
onze activiteiten en investeringen. 

Daarom hebben we haast gemaakt 

met een nieuw ondernemingsplan’. 

Hij stelt daarna dat er meer kosten-

bewust gewerkt zal gaan worden en 

dat geld wel het tempo bepaalt maar 

zeker niet de koers.

Projecten

Huidige activiteiten SSW: Project 

Melkweg waar o.a. scholen, biblio-

theek, een kunstenhuis en 20 seni-

orenappartementen worden gereali-

seerd, de renovatie van 190 woningen 

aan de Burg. van Heemstrakwartier 

in De Bilt en onderzoek haalbaar-

heid en realisatie van de bouw van 

zorgcentrum Antroz met 10 sociale 

huurwoningen op een maisakker in 

De Leijen. 

Tot slot de herontwikkeling loca-

tie gemeentehuis Maartensdijk: hier 

wordt gebouwd aan 24 startersappar-

tementen en 18 seniorenappartemen-

ten. Ad van Zijl vertelt dat SSW bij 

de top van de gezonde coorporaties 

hoort en dat hij trots is op het KWH 

label, dat staat voor een goede kwa-

liteit van dienstverlening. Voor de 

toekomst geldt geen avonturen, wel 

onderzoek naar kansen. Daarna volg-

de een ronde waarin vragen konden 

worden gesteld. 

De aanwezigen luisteren naar Wim Corbee als hij vertelt over de kansen en mogelijkheden van Woonstichting SSW.

Over pads en tablets

Allround ICT-specialist Marco Visser gaf donderdag 25 oktober in 

Bibliotheek Bilthoven aan zo’n dertig mensen informatie over iPads en 

tablets. Hij legde uit wat je ermee kunt doen en gaf tips waarop je moet 

letten bij de aanschaf. In januari of februari volgt een cursus voor het 

gebruik van iPads en tablets. Belangstellenden kunnen zich daarvoor bij de 

bibliotheek of online opgeven. [GG]

Lustrum Ajo Dansa Senang  
uitbundig gevierd

Ruim vierhonderd mensen woonden zondag 28 oktober in het H.F. Wittecentrum in De Bilt de 

jubileummatinee van Ajo Dansa Senang bij. ‘De belangstelling voor deze middag was zo groot dat we 

mensen teleur hebben moeten stellen’, vertelt Quido Saalberg. 

Ajo Dansa Senang werd in november 

2002 door Jolenta en Quido Saalberg 

opgericht. Ajo Dansa Senang is Ma-

leis voor ‘Komaan, laten we ijn gaan 
dansen’. De matinee met muziek, 

dans, bingo en lekker eten werd in 

september 2009 voor het eerst in het 

H.F. Wittecentrum gehouden. Inmid-

dels vindt de matinee daar negen keer 

per jaar tot volle tevredenheid van 

iedereen plaats. ‘Het centrum is per 

openbaar vervoer goed te bereiken 

en er is volop parkeergelegenheid. 

De entree en de zaal zijn heel mooi 

en de mensen die er werken erg aar-

dig. Bij veel Indische mensen is de 

plaats bekend omdat er ook wel reü-

nies worden gehouden.’ Voor het ju-

bileumprogramma waren twee bands 

uitgenodigd, The Entertainers uit 

Rotterdam en de Indorockband Ma-

rabunta. Verder traden de zangeressen 

Patty en Diana en zanger Ray de Viso 

op. [GG]

Een optreden van zanger Ray de Viso.



Computercursus, Beheer en Onderhoud
Wat u leert: de PC in goede conditie houden en voor
komen dat deze trager gaat reageren. Kleine problemen 
oplossen en de belangrijkste instellingen confi gureren. 
Uw informatie structureren en veilig opslaan + de beveili-
ging zo goed mogelijk waarborgen. Start: maandag12 no-
vember 2012. XP: 10.00-12.15. Vista/W7: 14.00-16.15. 
4 Lessen voor € 56,00 (incl. cursusboek).

Cursus digitaal fotoboek maken.
Heeft u digitale foto’s en u wilt altijd al een digitaal 
fotoboek maken. U leert in deze cursus het downloaden, 
het maken tot en met het plaatsen van de bestelling. Wel 
moet uw computer een internet aansluiting hebben en u 
moet de computer goed kunnen bedienen. Deze cursus 
van 3 lessen begint op donderdagmorgen 8 november 
2012. Kosten: € 42,00 (inclusief cursusboek).

Cursus in omgaan met dementerenden
Deze cursus wil inzicht bieden in de belevingswereld van 
de dementerende en in de veranderingen die dit in de re-
latie teweeg brengt. Data: woensdagmiddag 14, 21 en 28 
november. Tijd: 10.00 -12.00 uur. Locatie: SWO centrum 
Duiventil, Jasmijnstraat 6, 3732 EC De Bilt. Kosten: 
€ 40,- p.p. (incl. koffi e/thee) Opgave: vóór 7 november.

Maartensdijk: Dijckstate, 
Maertensplein 96, 
tel. 0346 214161
De Bilt: De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, 
tel. 030 220 34 90
www.swodebilt.nl

Voor informatie en 
aanmeldingen:

Cursusaanbod

Workshop Kalligrafi e
Zaterdag 3 november van 10.00 - 12.00 uur 
geeft Desiree van Dijk een workshop kalligrafi e. 
Op een speelse manier ervaart u dat kalligrafi e 
nog helemaal springlevend is. U werkt aan een 
persoonlijk cadeaudoosje dat u bewerkt. Kosten 
€ 10,- / € 7,50 leden Idea bibliotheken. Aanmelden: 
activiteiten@ideacultuur of 030 2285803

• Orthopedische Revalidatie 
• Begeleiding van Ouderen
• Sportbegeleiding
•  Samenwerking UMC 

sportgeneeskunde
• Medical Taping Concept
• Mulligan Methode
•  Aangesloten bij netwerk 

claudicatio intermittens
•  Begeleiding bij diabetes 

mellitus type II

Raaijen Interieurs
*  ACTIE  *

Ontwerp nu uw eigen Skalma Creativo
bank en ontvang 21% btw retour.

Deens Design. 
Optimaal zitcomfort.
Stel zelf uw elementen
armen, pootjes, en
bekleding samen. 
Wij adviseren uw graag.                        sinds 1931

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt 
030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl

TE HUUR
BEDRIJFSRUIMTE

LARENSTEIN

VANAF CA. 133 m² 

TOT CA. 1.000 m²

NASSAU 

BEDRIJFSHUISVESTING 

BV

030-6917585 

WWW.NASSAU.NL

Voor de kenners. Lekker met bijv. champignonsaus.

KALFSKOTELETJES .............................100 GRAM € 2,35

Iets aparts met been. Om te stoven ca 2½ uur.

LAMSSCHOUDER .................................100 GRAM € 1,05

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid en gezouten.

SPAANSE STEAKS ................................... 4 STUKS € 7,00

Wie kent ze niet? 

Mals en mager en fijn van draad; ca 2½ uur stoven.

RUNDERSTOOFLAPJES ...................500 GRAM € 4,98

Met o.a. varkensfilet, Parmezaanse kaas en bacon.

ITALIAANSE SCHNITSELS .............100 GRAM € 1,50

Uit onze traiteurhoek: 

met o.a. kipdijfilet, oosterse groente en een gevulde saus.

KIP TERRIYAKI ......................................100 GRAM € 1,25

Uit onze specialiteinhoek: met o.a. 

varkenshaas, kruidenolie, kruidencrème en een decoratiemix.

GEVULD PEPERHAASJE ..................100 GRAM € 1,95

Uit onze wildhoek: om te stoven en dan te smullen!

HAZENACHTERBOUT ......................100 GRAM € 1,50

Lekker bij de zuurkool. Om zelf te braden.

HELE FAZANT ...............................PER STUK NU € 12,50

Gepaneerd en gekruid. Met ham & kaas.

BOOMSTAMMETJES ............................. 3 STUKS € 3,30

Hij is er weer!! Circa 90 minuten in de oven op 170 graden.

KIP UIT DE KROEG ............................ PER STUK € 7,50

Van ons bekende varkensvlees. Zonder been.

PROCUREURLAPJES ..........................500 GRAM € 5,75

Lekker op een broodje of toastje. 

Met een uitje en augurkje, licht pittig.

BELGISCHE PREPARE .......................100 GRAM € 1,50

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 3 november. Zetfouten voorbehouden.

• huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk 

• bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord 

• trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde • 

ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen 

• pak • gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket 

• huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk 

• bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord 

• trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde 

• ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord • 

trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis 

• kerk • bruidstaart • liefde • ringen • 

jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-

woord • trouwkaarten 

• gemeentehuis • 

• liefde • ringen • 

huwelijksreis • ja-woord • 

pak • gemeentehuis • kerk • 

jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen • pak 

• gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket • 

huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk 

• bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord 

• trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde • 

T R O U W K A A R T E N

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

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

tevens grote collectie geboortekaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705
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Mode Atelier Bettina nu gevestigd  
in AmbachtAteliers

door Lilian van Dijk

In de herfstvakantie verhuisde Bettina Brouwer haar eigen bedrijf van de Meutelaan  

in Bilthoven naar AmbachtAteliers aan de Ambachtstraat 9 in De Bilt. Daar geeft ze nu  

diverse naai-, quilt- en costumièrecursussen voor volwassenen en tieners en creatieve  

cursussen voor kinderen. Ook maakt en vermaakt ze kleding op maat.

 

Het pand aan de Meutelaan had zijn 

beste tijd gehad, aldus Bettina. ‘Ik 

had aldoor lekkage in de beneden-

ruimte. Toen ik stopte met de win-

kel, omdat ik het te druk kreeg met 

mijn cursussen, vond ik het zonde 

om mijn spullen daar op te bergen. 

De bovenruimte was niet praktisch 

voor het atelier, daarom was ik blij 

dat ik kon verhuizen naar Ambacht-

Ateliers. Dit zijn prachtige ruimtes en 

als kunstenaars inspireren we elkaar. 

Dat maakt deze plek heel erg leuk.’ 

Bettina kent de eigenaars van het ge-

bouw al vele jaren. ‘Ooit heb ik hier 

in de zomer een baantje gehad in de 

tijd dat hun groothandel in stoffen, 

Jicker, hier was gevestigd.’ Naaien en 

mode is haar lust en haar leven. ‘Op 

mijn zestiende heb ik mijn costumiè-

rediploma behaald. Ik heb een tijd in 

de confectie gewerkt, maar ik vond 

maatkleding maken en cursussen ge-

ven leuker. Ik ben toen eerst parttime 

gaan werken in mijn oude baan en de 

rest van de tijd heb ik in mijn eigen 

bedrijf gestoken. Op 1 januari 2013 

is het al weer tien jaar geleden dat ik 

voor mezelf ben begonnen.’ 

Quilt Bee

Bettina geeft elke week les aan veer-

tien groepen. Naai- en quiltcursussen 

geeft ze door de week en ’s avonds, 

de creatieve cursussen voor kinderen 

vanaf negen jaar op twee avonden 

van de week en op vrijdag op het eind 

van de middag. ‘Ook geef ik een cos-

tumièreopleiding. Die houdt ook de 

vakken patroonkennis en textielwa-

renkennis in. De opleiding duurt twee 

jaar en wordt afgesloten met een di-

ploma waarvoor de examens worden 

afgenomen bij het Landelijk Platform 

Modevakscholen.’ ‘Bij de groepen 

die ik nu heb, zitten een stuk of vijf 

meisjes van vijftien, zestien jaar van 

wie één of twee wel het vak in zullen 

gaan, denk ik. En bij de volwassenen 

zit een stewardess die voor de helft 

van de tijd ook danskleding maakt.’ 

De naaicursussen zijn een mengeling 

van beginners en gevorderden. ‘Ie-

dereen werkt aan zijn eigen stuk in 

zijn eigen tempo. De gevorderden in-

spireren de beginners’, verklaart Bet-

tina Elke tweede zaterdagochtend van 

de maand vindt de zogeheten Quilt  

Bee plaats bij voorinschrijving. ‘Die 

is bedoeld voor mensen die al kunnen 

quilten en het gezellig vinden dat met 

een groep te doen en elkaar te inspi-

reren. We maken altijd een quilt voor 

een goed doel. Vooraf besluiten we 

heel democratisch wat we gaan ma-

ken. We zijn nu bijvoorbeeld met het 

thema “vliegers” begonnen. We gaan 

nog beslissen waar die quilt naartoe 

gaat, bijvoorbeeld het WKZ of het 

Ronald McDonald Huis.’ 

Wachtlijst

Ook is Bettina een samenwerking be-

gonnen met The Honeymoon Shop 

in Rotterdam, die gespecialiseerd is 

in bruidskleding. ‘Mensen zoeken 

daar een jurk uit en die wordt dan 

hier afgeleverd. Ik pas hem met de 

klant door en verander hem, mocht 

dat nodig zijn.’ Zelf ontwerpt ze ook 

bruidskleding. ‘Ik heb een dikke map 

met foto’s van bruiden, bruidsmeisjes 

en moeders van het bruidspaar voor 

wie ik kleding heb gemaakt. Ik ont-

werp de patronen zelf. Wat bijpas-

sende hoeden betreft heb ik veel sa-

mengewerkt met Linda Paardekoper 

van “Onder Een Hoedje”.’ Verder 

ontwerpt en maakt Bettina kleding 

voor mensen die in kledingwinkels 

niet kunnen slagen. “Vooraf bespreek 

ik met de klant diens speciale wen-

sen. In stoffenboeken, bijvoorbeeld 

de Elegance, staan staaltjes van stof-

fen. Daaruit kunnen we iets uitzoeken 

en bestellen.’ Bettina kan haar werk 

goed combineren met haar privéle-

ven: ‘Ik heb twee kinderen en als 

ik les geef, is mijn man altijd thuis. 

In de schoolvakanties is er geen les, 

dan ben ik thuis met de kinderen. En 

verder past mijn moeder op.’ Haar 

cursussen zijn op dit moment vrijwel 

vol. ‘Alleen overdag heb ik nog een 

paar plekjes. Meestal zet ik mensen 

op de wachtlijst en neem contact met 

ze op als er plek vrijkomt.’ 

Wat Bettina allemaal te bieden 

heeft en op welke tijden van de 

week de cursussen worden gege-

ven, is te vinden op haar website  

www.modeatelierbettina.nl. 

Op zondag 4 november houdt AmbachtAteliers van 12.00 tot 17.00 uur 

een open dag in samenwerking met het Veilinghuis aan de overkant van 

de Ambachtstraat 9 en het Atelier Kunst & Licht in de Herenstraat 1a in 

De Bilt. Naast de kunstenaars en andere creatieve beroepsbeoefenaars 

van AmbachtAteliers en Kunst & Licht exposeren in het Veilinghuis  

gastkunstenaars. De toegang is vrij.

Bettina Brouwer is bijzonder blij met haar nieuwe ruimte in AmbachtAteliers, 

waar ze cursisten en klanten kan ontvangen en haar materialen veilig kan opslaan.

Drie keer Goud op rij voor Zweistra
door Marijke Drieenhuizen

Worstmaker Henk Zweistra van Slagerij Zweistra aan het Maertensplein in Maartensdijk heeft 

onlangs voor de derde maal op rij goud gewonnen met zijn ijne rookworst.  
Van zijn op ambachtellijke wijze bereide rookworsten heeft hij er vijf  

ingestuurd voor de vakwedstrijd Arnhem Rookworststad. 

Worst maken is een ambacht. De ijne 
rookworst van Henk Zweistra is ge-

maakt van uitstekend, speciaal uitge-

zocht vers vlees met niet te veel vet 

met daarnaast zijn eigen mengsel aan 

kruiden en specerijen. Niets extra’s is 

er aan toegevoegd: hij is trots op zijn 

behaalde prijs en de hiermee aange-

toonde constante kwaliteit van zijn 

product. Het resultaat is een worst 

met altijd de juiste smaak, kleur en 

structuur. In het juryrapport staat: 

- een rookworst van een zeer hoge 

kwaliteit -.

De allerbeste

Henk Zweistra is 27 jaar en al bijna 

10 jaar ambachtelijk worstmaker: 

‘Een prachtig vak’. Er is een nieuwe 

rookkast aangeschaft. ‘We hebben de 

allerbeste gekocht. Die komt recht-

streeks uit Duitsland, daarmee kan ik 

heel speciiek instellen wat ik wil. Ik 
hoop daarmee nog meer (rook-) kwa-

liteit in mijn worsten te stoppen’. An-

dries Zweistra is trots op zijn broer. 

‘Hij gaat er echt voor en levert nu dus 

voor de derde keer op rij een perfecte 

rookworst af. Dat is mooi voor hem 

en natuurlijk ook voor onze zaak. Zijn 

inbreng is een wezenlijk onderdeel 

van het bedrijf. 

Door mee te doen aan vakwedstrij-

den blijven we scherp en blijven we 

ons voortdurend inzetten voor goede 

producten, van de juiste kwaliteit en 

met een smaak die we geheel in eigen 

hand hebben’. Voor volgend jaar staat 

meedoen aan een internationale wed-

strijd op het programma.

Worstmaker Henk Zweistra van Slagerij Zweistra aan het Maertensplein in 

Maartensdijk heeft onlangs voor de derde maal op rij goud gewonnen met 

zijn ijne rookworst.

Wijnproeverij bij De 
Bilthovense Boekhandel

In samenwerking met Lions Club Bilthoven 2000 en 

Wijnhandel J. Baas en Zn. organiseert De Bilthovense 

Boekhandel op zaterdagmiddag 3 november een 

wijnproeverij. Wijnliefhebbers zijn van 15.30 uur  

tot 18.00 uur van harte welkom in de winkel aan de 

Julianalaan 1 om wijnen te proeven en te bestellen!

De Lions Club Bilthoven 2000 organiseert al jaren in deze periode van het 

jaar een wijnactie waarmee zij geld op haalt voor goede doelen. Dit jaar gaat 

het geld voor een deel naar de Good Bears en voor een deel naar het plaat-

selijke Hospice Demeter. Voorzitter van de wijncommissie Alice Sala: ‘Ie-

dereen die wel eens met een jong kind op de eerste hulp is geweest kent de 

Good Bears. Dat zijn teddyberen die kinderen krijgen om hen te troosten, op 

hun gemak te stellen en de communicatie soepeler te laten verlopen. Ook de 

politie en de brandweer gebruikt Good Bears. Met Hospice Demeter krijgen 

velen van ons helaas direct of indirect wel eens te maken. Het is een gewel-

dige instelling waaraan we vorig jaar onder andere een laptop geschonken 

hebben die voor patiënten en familieleden een belangrijk hulpmiddel is om 

contact met de buitenwereld te houden.’ 

Hapjes

De wijnactie wordt dit jaar uitgebreid naar de boekhandel om ook anderen 

dan Lionsleden in de gelegenheid te stellen goede wijnen voor een prettige 

prijs in te kunnen kopen. Ike Bekking: ‘ Bovendien is het een goede gele-

genheid om onze geweldige collectie wijn- en kookboeken extra onder de 

aandacht te brengen.’ Een deskundige van Wijnhandel Baas is 3 november 

aanwezig om de geselecteerde Prosecco, vier witte-, vier rode wijnen en 

een port nader toe te lichten. De Lions Club zorgt voor wat hapjes om het 

proeven te veraangenamen. Bestellingen kunnen ter plekke gedaan worden 

door middel van een bestelformulier.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Vogelvoer

Huis, hart of krans. 

Per stuk

van 2,99Dvoor

1,99

wk 44. Geldig van 01-11 t/m 07-11. OP=OP

advertentie



Bedrijfsruimte 220 m2 met horecabestemming.

Café, cafetaria, eetcafé met terras op het water en een zaal voor circa 
150 personen. Het pand is ook zeer geschikt voor andere doeleinden 
zoals; catering, workshops, vergaderingen, opslag etc. Gelegen in het 

recreatiegebied aan de Westbroeksebinnenweg 42a, 3612 AJ Tienhoven. 

Op 5 minuten afstand van de Maarsseveenseplassen.
Huurprijs: € 2500,- per maand, exclusief voorzieningen.

TE HUUR HORECA GELEGENHEID

Bel voor informatie of een afspraak: 
demolenpolderbv@planet.nl  |  0346-281514

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

THE ART OF HAIRCOLORING

Voor onze creatieve kleur en 
knip-training najaar/winter 
haarmode zijn wij op zoek naar 
geschikte modellen:

Wil jij een hippe trendy coupe 
met een leuke nieuwe kleur?

 GEHEEL GRATIS VERZORGD!!!

Loop dan even bij ons binnen voor informatie!

Het adres voor al uw maatwerk ! 
 

    
 

• Gespecialiseerd in keukenrenovatie 

• Nieuwe keukens 

• Radiatorbetimmeringen 

• Kantoor- & winkelinrichtingen 

• (Inloop-)Kasten 

• Vensterbanken 

• Tafels 

• Schouwen 

• Badkamerinrichtingen 

 
 
 
 
 
 
 

P.C. Hooftstraat 29 | 3601 ST Maarssen | Mob: 06 - 52 34 15 31 | E: fmdebruijn@casema.nl 

Het autobedrijf waar de klant nog echt koning is.

In- en verkoop reparatie, 

onderhoud en schade,

 van alle merken (nieuw en gebruikt).

Ook voor uw merk onafhankelijke APK keuring 

kunt u bij ons terecht.

Bij groot onderhoud en reparaties eventueel 

GRATIS vervangend vervoer. 

Ook vervangend vervoer voor bedrijfswagens.

receptie@hartendorp.nl  •  www.hartendorp.nl

Utrechtseweg 259  •  1213 TR HILVERSUM

(Hoek Vuurse Dreef-Hollandsche Rading)  •  035-5772045

Mini 1.6 Cooper S
Chili

Hatchback (3 drs) jan 2004

67.743 km

€ 9.845

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 

over na dat uw droger er op een dag de brui 

aan kan geven. Dan zit u met de handen in 

het haar! De webshop failliet en een 

reparateur ver te zoeken.

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Als het nodig mocht zijn,

brengen ze ook nog een onderdeel langs!

 
verleent er

nu nog echte
service?

Wie

Geloofsopvoedingsavond
Op 7 november wordt er een avond over geloofsop-

voeding voor ouders van tieners georganiseerd door 

twee protestantse kerken in De Bilt. Het jeugdwerk 

van de Immanuëlkerk en de Opstandingskerk or-

ganiseert een thema-avond over geloofsopvoeding 

voor ouders van kinderen vanaf 12 jaar. Onder be-

geleiding van JOP, de jongerenorganisatie van de 

Protestantse Kerken Nederland, gaan ouders met 

andere ouders in gesprek over geloof, de eigen ge-

loofsopvoeding en wordt er nagedacht over de ma-

nier waarop je dit kunt overdragen aan je eigen kin-

deren. Ook worden er veel praktisch tips aangereikt. 

Daarnaast is het een leuke manier om (nader) kennis 

te maken met andere ouders. Mocht je vragen heb-

ben, dan kun je mailen naar jeugdwerkik@gmail.

comDe thema-avond wordt gehouden op 7 novem-

ber in de Schakel, dit is naast de Immanuëlkerk, 

Soestdijkseweg Zuid 49, De Bilt. Aanvangstijd is 

20.00 uur.

Foto's gezocht
Ten behoeve van een te verschijnen boek over het 

Noorderpark wordt gezocht naar foto's:

1. Dit betreft foto's uit de jaren '50 van de vorige 

eeuw van het gebied dat ligt tussen de Dorpsweg 

in Maartensdijk en de Vuurse Dreef in Hollandsche 

Rading. In dit gebied werden toen rogge en aardap-

pelen verbouwd. 

2. Foto's van de grondafgraving die rond 1970 heeft 

plaatsgevonden in het gebied tussen het zgn. laan-

tje van Bosman (de boerderij gelegen tegenover 

het Willem Alexanderplantsoen) en de Tuinlaan in 

Maartensdijk en de Vuurse Dreef in Hollandsche 

Rading.

Reacties graag sturen per e-mail naar: R.Klaassen@

uu.nl of naar Rob Klaassen, Dennenlaan 29, 3739 

KM Hollandsche Rading. tel 035 5771351.

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Donderdag 1 november geopend.

NIEUWE LOCATIE - NIEUWE NAAM - DEZELFDE VERNIEUWDE WINKEL!

Landwinkel de Groenekan 

Nieuweweteringseweg 139 • 3737 MG Groenekan
 Ruime parkeergelegenheid

ZATERDAG 3 NOVEMBER 

GROTE (HER)OPENING!
Springkussen en gratis ponyrijden voor de kinderen!

Gratis koffi  e, thee en proeven in de Landwinkel
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Memories Mozaïek helpt bij 
rouwverwerking

door Lilian van Dijk

Toeleven naar de dood, het klinkt raar, maar wie weet dat hij ongeneeslijk ziek is, maakt dat 

proces samen met familie en vrienden door. Steeds meer mensen willen een eigen stempel drukken 

op hun afscheid. Met haar bedrijf Memories Mozaïek, gevestigd in AmbachtAteliers in De Bilt, 

biedt Michelle Boogaert mensen tijdens hun stervensproces en nabestaanden de mogelijkheid een 

gedenksteen of urn te maken in de vorm van een mozaïek.

De alevering van “Over Mijn Lijk” 
van BNN, waarin de terminaal zieke 
Marieke een gedenksteen ontwerpt en 
daaraan samen met een vriendin werkt 
in het atelier van Michelle, geeft een 
goed beeld van wat er mogelijk is bij 
Memories Mozaïek. Marieke koos er-
voor familie en vrienden uit te nodigen 
een bijdrage te leveren aan haar ge-

denksteen door een steentje te plaatsen 
en zo belangrijke dingen uit te spreken 
en herinneringen te delen. Michelle 
ondersteunt het creatieve proces, re-

kening houdend met de wensen van 
de zieke of de nabestaanden van een 
overledene. ‘Ik doe dit nu vier jaar’, 
vertelt ze. ‘Ik ben al jong met moza-

ieken begonnen, dat heb ik van mijn 
moeder geleerd.’ Op een gegeven mo-

ment wilde Michelle meer met haar 
vaardigheden doen. ‘Ik had de oplei-
ding sociaalpedagogisch werk gedaan 
en besloot het persoonlijk begeleiden 
van mensen met het creatieve te com-

bineren. Ik had een keer een program-

ma gezien over iemand die gedenkste-

nen maakte en dacht: dat is het voor 
mij!’ Een dergelijk beroep lijkt zwaar, 
maar door haar opleiding en haar per-
soonlijke instelling lukt het Michelle 
afstand te nemen. ‘Het is zwaarder 
voor degene die zijn eigen grafsteen 
maakt of voor nabestaanden dan voor 
mij’, relativeert ze. ‘Ik sta dicht bij de 
dood, ik heb er wel een verbinding 
mee. Ik luister naar alle verhalen.’ Ze 
legt uit: ‘Voor mij maakt het niet uit 
of iemand jong of oud overlijdt. Het 
is meer de heftigheid van de emoties. 

Oudere mensen hebben al een heel le-

ven achter de rug. Maar bij een kind 
komen er gevoelens boven als: het is 
niet eerlijk, het kind zou nog een heel 
leven voor zich moeten hebben.’ De 
verhalen die Marieke aanhoort zijn erg 
aangrijpend, maar, stelt ze: ‘Ik kan het 
verdriet wel invoelen, maar het is niet 
mijn verdriet.’ Door die professionele 
afstand te bewaren lukt het haar ook 
mensen naar de dood toe te begelei-
den. ‘Al is het soms heel heftig.’ 

Zelf beslissen

Iedereen maakt geheel naar eigen 
smaak een steen of urn. Als thema’s 
kiezen Michelles klanten vaak voor 
hartjes, sterren, vlinders en zonnetjes. 
De keuze voor de kleur is heel per-
soonlijk: ‘Soms kiezen mensen voor 
heel uitgesproken kleuren. Zo waren 
er ouders die iets maakten in fuchsia-

roze met glitters.’ Uit gesprekken ont-
dekte Michelle waarom: ‘Ze wilden 
dat ieders oog naar het graf zou wor-
den getrokken, omdat ze bang waren 
dat hun kind zou worden vergeten. 
Naast uiting geven aan hun eigen ge-

voel vonden ze het dus ook belang-

rijk wat andere mensen ervan zouden 
vinden.’ Michelle houdt zo mogelijk 
ook rekening met de locatie. ‘Gaat het 
om overleden kinderen, dan ga ik zelf 
kijken naar waar het graf gaat komen. 
Dan kan ik in mijn hoofd een beeld 
vormen van de omgeving. Is het voor 
iemand bestemd die gaat overlijden, 
dan is er niet altijd vooraf al een plek 
bepaald of ze zijn er nog niet uit.’ Op 

Den en Rust in Bilthoven is het graf 
van Marieke te vinden, de vrouw uit 
de tv-serie. Dankzij de uitzending over 
diens grafsteen heeft Michelle meer 
aanvragen gekregen. Ze ervaart dat 
mensen tegenwoordig anders met het 
proces rond de dood omgaan. ‘Vroe-

ger deden de begrafenisondernemers 
bijna alles. Nu nemen mensen meer 
zelf de touwtjes in handen. Ze gaan 
op het internet zoeken naar mogelijk-

heden.’ Bij Memories Mozaïek een 
grafsteen of urn maken in plaats van 
iets kant-en-klaars bij een steenhou-

werij bestellen heeft grote voordelen, 
aldus Michelle: ‘Mensen kunnen van 
alles zelf beslissen. Ook kunnen ze 
een ontwerp nog aanpassen, of andere 
materialen toevoegen. En het helpt bij 
de rouwverwerking. Zeker voor ou-

ders van overleden kinderen. Direct na 
het overlijden van het kind krijgen ze 
veel aandacht van hun omgeving. Dan 
volgt een periode waarin veel ouders 
in een zwart gat vallen, omdat ze het 
overlijden van het kind nog geen plek 
hebben kunnen geven in hun leven. 

Als mensen met hun handen bezig 
zijn met een mozaïek, gaan ze vanzelf 
praten. Dankzij mijn opleiding en de 
training rouwbegeleiding die ik heb 
gevolgd, kan ik ze ondersteunen door 
te luisteren, maar ook door bijvoor-
beeld bepaalde vragen te stellen.’ Voor 
meer informatie: zie www.memories-

mozaiek.nl en/of kom naar de open 
dag van AmbachtAteliers op zondag 4 
november van 12.00 tot 17.00 uur.

Door met hulp van Michelle Boogaert zelf een grafsteen of urn te maken, kan 

iemand stukje voor stukje aan zijn rouwproces werken.

Landwinkel  
De Tolboom verhuist

door Henk van de Bunt

De al jaren bekende Landwinkel de Tolboom achter  

in Maartensdijk aan de Eikensteeg 13 is per 1 november a.s. 

opgehouden te bestaan en wordt voortgezet als Landwinkel 

‘De Groenekan’ aan de Nieuweweteringseweg 139 

in Groenekan. Willemieke van Maanen (20)  

drijft de zaak daar gewoon verder. 

Willemieke verkoopt in Groenekan dezelfde artikelen als voorheen maar 
heeft meer soorten, plus cadeauartikelen. Ze verkoopt kerstpakketten die de 
klanten zelf kunnen samenstellen. Dat past mooi in deze tijd. ‘En ook hier is 
onze kaas geen fabriekswerk maar zelf gemaakt en dat is puur natuur’, zegt 
ze lachend. ‘Wij gaan donderdag 1 november open op de nieuwe locatie. 
Met een nieuwe naam en dezelfde vernieuwde winkel. Zaterdag 3 novem-

ber ‘vieren ‘ we de (her-)opening en is er een springkussen voor de kinderen 
en kan er gratis worden pony gereden. In de winkel is veel te proeven en 
gratis kofie en thee. En er is ruime parkeergelegenheid’. 

Willemieke van Maanen: ‘Zaterdag 3 november vieren we de (her-)opening 

van de Landwinkel op de nieuwe locatie’.

Bazaar WVT voorziet in grote behoefte
De Bazaar bij de Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT in de Talingstraat in Bilthoven  

werd druk bezocht. Van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 oktober was het  

een komen en gaan van koopjesjagers.

Op vrijdagavond was het zelfs moei-
lijk je iets nog ergens kwijt te kun-

nen, laat staan je auto. Binnen kon 
je bijna over de hoofden lopen. In de 
smalle gangen in de boekenruimte 
was het dringen geblazen. De schiet-
tent, de eendjeshengeltent en het lig-

gende en staande Rad van Avontuur 
deden goede zaken. Bij het Grote 
Rad was een overweldigend aanbod 
van de prachtigste prijzen en de loot-
jesverkopers renden zich de benen 

uit het lijf om iedereen van loten te 
voorzien. Opvallend bij WVT is dat 
de kwaliteit van de aangeboden koop-

waar die van de Emmaüswinkels link 
overtreft. En alles is schoon, netjes 
opgesteld en duidelijk van een prijs 
voorzien. Huisraad, textiel, glaswerk, 
kleding, lampen, elektra, klokken, 
oude telefoons, videobanden, dvd’s, 
cd’s, kinderspeelgoed, spellen en 
puzzels, koperen siervoorwerpen, het 
aanbod was overweldigend. Vrijwilli-

ger Marcel Jansen uit Bilthoven stond 
in zijn eentje bij de videobanden, cd’s 
en dvd’s. ‘Gisteravond hebben we 
hier leuk verkocht. Toen stonden we 
met zijn drieën. Meer dan de helft van 
de dvd’s is weggegaan. De cd’s gin-

gen ook redelijk. Alleen de videoban-

den verkopen slecht, dat was vorig 
jaar ook al zo.’ De start van de bazaar 
is altijd heel hectisch, weet Jansen: 
‘Bij de ingang was een touw gespan-

nen, waarachter de echte handelaren 
zich verdrongen. Toen het touw werd 
weggehaald, stormden ze naar bin-

nen. Ze stonden elkaar hier gewoon 
weg te duwen. Tjonge jonge, wat zijn 
jullie zielig bezig, dacht ik.’ Jansen 
is alle drie de dagen als verkoper in 
touw. ‘Ik heb de tijd en ik vind het 
leuk werk’, legt hij uit. ‘Het is altijd 
mooi om te horen welk bedrag onze 
prestatie in totaal heeft opgeleverd.’ 
Voorzitter Hugo van Dis staat met een 
tevreden gezicht af te rekenen bij de 
boeken. ‘Gezellig druk’, kenschetst 
hij de bazaar. ‘Het aantal bezoekers 
valt me mee, per slot is het avond en 
er is ook van alles op tv. Ik had min-

der mensen verwacht.’ [LvD]

Wordt het misschien tijd voor een leesbril? Deze bezoekers van de bazaar van 

WVT hebben in elk geval veel interesse voor de bakken met brillen. 

Winnaars kleurwedstrijd 

Tijdens de kinderbrillendag op 3 oktober jl. bij Van Eijken Optiek aan 

de Hessenweg in De Bilt was er voor de kinderen een kleurwedstrijd 

georganiseerd. De gelukkige prijswinnaars waren (achter)Tim, Sanne, 

Maud, Arianne, Florine, (midden) Roos en Rick en (voor) Kirsten en Laura. 

[HvdB]



Landelijk het juiste adres voor de aanschaf van 

een verrekijker!

De grootste colleci e van Nederland bij;

House of Outdoor & Opi cs
Diependaalsedijk 12-14 in Maarssen

T. 0346-556166  www.houseofoutdoor.nl

Maandag en dinsdag gesloten!

Met hetzelfde enthousiasme en de 

perfectie waarmee ze vele jaren 

hun nationale en internationale 

reizen voorbereidden en uitvoer-

den organiseren ze nu een ludieke 

herfsttocht in de prachtige bosrijke 

omgeving van Maartensdijk, Bilt-

hoven en Lage Vuursche. 

De tocht van ca. 50 kilometer is be-

doeld voor rijders die in het bezit 

zijn van een Citroen C4 Xsara Pi-

casso van het oude model, gemaakt 

tot 2007. Chauffeurs en hun passa-

giers kunnen onderweg rekenen op 

een aantal opdrachten en verrassin-

gen. Henk en Hennie vertellen dat 

ze een deelname aantal verwachten 

van tussen de 30 en 50 auto’s. 

Snertmaaltijd 

De deelnemers worden omstreeks 

10.00 uur verwacht in Dijckstate 

Maartensdijk. Bij de koffi e (en 
gebak) ontvangen ze een route-

schema met opdrachten waarna 

een half uur later de start van één 

auto per 2 minuten aanvangt. Bij 

terugkomst in Dijckstate - zo rond 

de klok van 13.00 uur - staat er een 

overheerlijke snertmaaltijd met 

roggebrood en spek, voor de deel-

nemers gereed. Daarna worden de 

prijzen uitgereikt, die door sponso-

ren beschikbaar zijn gesteld. 

De deelnameprijs is 10 euro voor 

de chauffeur en van de passagier(s) 
wordt een bijdrage gevraagd van 

6 euro p.p. Aanmelden: per e-mail 

aan broekhu2@xs4all.nl of tel. 

0346 212288 of 06 53853557 De 

inschrijving sluit op donderdag 

8 november 18.00 uur. 

OMGEVINGSVERGUNNING 

(WABO)
Aanvraag reguliere procedure

• Bilthoven, Bilderdijklaan 19, het kappen van 1 acacia (11-10-2012)
•  Bilthoven, Geertgen tot Sint Janslaan 13, vervangen garagedeur door venster 

(gevelwijziging) (15-10-2012)
• Bilthoven, Sweelincklaan 102, nieuw te bouwen villa (12-10-2012)
•  Bilthoven, Van Goyenlaan 34, het uitbreiden van het hoofdgebouw aan de 

achterzijde van de woning (11-10-2012)
•  Bilthoven, Van Goyenlaan 36, het uitbreiden van het hoofdgebouw aan de 

achterzijde van de woning (11-10-2012)
• De Bilt, Blauwkapelseweg 27, plaatsen erker voorgevel (15-10-2012)
•  De Bilt, C de Haasweg 2, plaatsen bemand tankstation verkoop brandstoffen 

en plaatsen wasboxen (12-10-2012)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Hasebroeklaan 45, het aanleggen van een uitrit en kappen 1 den-
nenboom (15-10-2012)

•  Bilthoven, Lassuslaan 6, kappen van 6 inlandse eiken en 1 grove den 
(12-10-2012)

• Bilthoven, Sweelincklaan 11, kappen van 1 spar (11-10-2012)
• De Bilt, Alfred Nobellaan 150, oprichten dakkapel (15-10-2012)
•  De Bilt, Kerklaan 25, plaatsen extra verdieping (opbouw) woonhuis 

(15-10-2012)
• De Bilt, Sint Laurensweg 7, plaatsen dakkapel voorzijde (11-10-2012)

Verleende omgevingsvergunning uitgebreid

•  Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan 24, brandveilig gebruik i.v.m. herinde-
ling en aanbrengen van ventilatievoorzieningen t.b.v. de keuken en de patiën-

tenkamers Bernard Lievegoed Kliniek (12-10-2012)

24-10-2012

[Bron www.debilt.nl]

Herfsttocht met verrassingen en snert
Alleen voor Citroën C4 Picasso rijders

door Kees Pijpers

De Maartensdijkse Ex-Reisorganisatoren Henk en Hennie Broekhuizen hebben in 

samenwerking met restaurant De Maertenshoek weer een nieuw plan bedacht. 

Hennie en Henk Broekhuizen bij hun Picasso en die van hun buren.

JA R I G???
KOM VANAF NU NAAR MOLEN “DE KRAAI” 

EN VUL JE EIGEN VERJAARDAGSKIST. 

OP DEZE MANIER KRIJG JE ALTIJD IETS LEUKS 

EN GEEN DUBBELE CADEAUTJES!

H OE W E R KT H ET?

Kom ongeveer een week voor je 
verjaardagsfeestje naar molen 
“De Kraai” en zoek cadeautjes uit die 
jij graag wilt hebben. Deze cadeautjes 
worden dan in een kist verzamelt. 
(Je moet natuurlijk wel even van te 
voren aan je ouders vragen wat je 
duurste cadeautje mag kosten). 

De kist zetten wij voor je neer in de 
winkel. Zet op je uitnodiging aan je 
vriendjes en vriendinnetjes dat 
jij een verjaardagskist hebt 
staan bij Molen “De Kraai”.
Uit deze kist kunnen mensen 
of kinderen die naar jouw 
verjaardagsfeestje komen iets moois 
uit zoeken voor jouw verjaardag. 

A LVAST E E N H E LE F IJ N E 

V E RJA A RDAG M ET N ATU U R LIJ K 

D E MOOI ST E CAD E AU TJ ES !

Fam. Schuurman
Molen “De Kraai”
Westbroekse molenweg 24
3615 AH Westbroek
tel: 0346-281660

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Kunst kaarten
Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

Het 3e mapje kunstkaarten is uit. En net 

als ‘Katten Kunst’ en ‘DierenKunst’ bij 

onderstaande adressen verkrijgbaar.  

15 kunstkaarten € 5,95

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00



 De Vierklank 15 31 oktober 2012

Open dag bij  
George In der Maur 

In navolging van het succes van het open huis in 2008, 

staan op zaterdag 10 november van 13.00 tot 16.00 weer 

de deuren wijd open voor iedereen die meer wil weten over 

orthopedische schoenen in het algemeen en de oplossingen 

en mogelijkheden die George In der Maur Orthopedische 

Schoentechniek levert in het bijzonder.

Tijdens de open dag heeft men de gelegenheid om deel te nemen aan een 

rondleiding door de werkplaats. Alle orthopedische maatwerkvoorzie-

ningen worden bij George In der Maur Orthopedische Schoentechniek in 

Groenekan vervaardigd. Kenmerkend voor dit familiebedrijf is het ambach-

telijk vakmanschap in combinatie met kennis en innovatie en het kritisch 

oog voor kwaliteit en design. Tijdens de rondleiding kan men met eigen 

ogen zien uit welke onderdelen een maatwerkproces bestaat en hoe een 

maatwerkschoen uiteindelijk tot stand komt.

Gelegenheid

Tijdens de open dag is er ook gelegenheid om een gratis voet- en schoen-

controle te doen. Door verkeerd schoeisel, overbelasting en standsafwij-

kingen kunnen voetproblemen ontstaan. De juiste behandeling van een 

voetprobleem geeft vaak onmiddellijke verbetering. De orthopedische spe-

cialisten van George In der Maur als ook de pedicure staan voor u klaar om 

uw vragen omtrent voet- en loopklachten te beantwoorden. Iedereen die bij 

orthopedische schoenen nog een beeld heeft van logge schoenen moet zeker 

komen kijken. De orthopedische schoenen van George In der Maur zijn in 

de meeste gevallen niet van confectieschoenen te onderscheiden.

Toegang is gratis. Voldoende parkeergelegenheid.  Adres: Koningin Wilhel-

minaweg 495 in Groenekan.

Open Huis
Nieuwe praktijkpand Karstens & van der Meijden

door Henk van de Bunt

Met een Open Huis op zaterdag 10 november a.s. van 10.00 tot 14.00 uur luidt  

Fysiotherapie en Beweegcentrum Karstens & van der Meijden een nieuwe periode  

in en het jaar uit. Belangstellenden worden uitgenodigd na vier maanden van bouw  

het vernieuwde praktijkpand aan de Melkweg te komen bezichtigen.

Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, 

jong en oud, naar de fysiotherapeut. 

Omdat ze klachten hebben vanwege 

hun houding of omdat een beweging 

problemen oplevert. Dat bewegen niet 

zo vanzelfsprekend is, beseft men pas 

als men ergens last van krijgt. Als het 

lichaam even niet meewerkt. Rob Kar-

stens & Ron van der Meijden en Anita 

Homan, werkend in en bij de maat-

schap adviseren, behandelen en bege-

leiden, zodat het dagelijks leven weer 

zo goed en zo ‘snel’ mogelijk kan wor-

den voortgezet. Dat deden de fysiothe-

rapeuten al jaren vanuit het pand aan 

de Melkweg naast het gebruik van een 

trainingslocatie in een sportcentrum in 

Bilthoven. Door de verbouwing van 

het pand aan de Melkweg is de moge-

lijkheid gecreëerd alles onder één dak 

te brengen.

Passie

Het menselijk lichaam is een knap ver-

bazend goed georganiseerd geheel van 

spieren, botten en gewrichten waar we 

dagelijks op moeten kunnen rekenen. 

Lopen, staan, springen, bukken, het 

zijn vaak volkomen vanzelfsprekende 

bewegingen. Degene die daar alles van 

afweet, is de fysiotherapeut: de speci-

alist in beweging. Karstens en van der 

Meijden zijn enthousiast en vertellen 

gepassioneerd over wat de fysiothera-

peut doet, hoe een behandeling in z’n 

werk gaat en hoe de kwaliteit ervan ge-

waarborgd wordt. De drie vernieuwde 

ruimtes waar de fysiotherapeuten – na 

een gedwongen periode in noodcabi-

nes – hun werk doen zien er profes-

sioneel uit. Karstens: ‘Dat is en blijft 

onze eerste insteek; de fysiotherapie. 

Daarnaast is het pand uitgebreid met 

een eigen bewegingsruimte, waardoor 

we ook oefen- en bewegingstherapie in 

eigen huis optimaal kunnen aanreiken 

met het oog op revalidatie’. 

Geschiedenis

Als men de ruimte van de fysiothera-

piepraktijk binnenkomt wordt men ge-

confronteerd met de geschiedenis van 

de fysiotherapie. Er is gebruik gemaakt 

van oude advertenties en prenten uit de 

collectie van de Stichting Geschiede-

nis Fysiotherapie, waarvan Rob Kar-

stens bestuurslid is. Onder invloed van 

stylistes is er een wandprint gemaakt, 

die de relatie met het oude en moderne 

bewegen laat zien. Er is gebruik ge-

maakt van een foto uit 1898 van het 

Zander-instituut uit Amsterdam met 

het moderne logo van de Fysiothera-

peut erop. Bewegen vond destijds ook 

in instituten plaats als een soort itness 
in pak. 

Begeleid

De nieuwe ruimte is ook helemaal ge-

restyled in vorm en kleuren van het 

logo van de Fysiotherapeut. Ron van 

der Meijden vertelt uitermate tevreden 

te zijn over het verloop en het resultaat 

van de verbouwing: ‘Honderd procent 

lokale ‘dorpse’ ondernemers – van 

architect tot glazenwasser – hebben 

verbluffend goed werk verricht. De 

‘buurt’ heeft minimaal last gehad van 

de verbouwingsperiode en toonde zich 

daarbij en daarnaast ook nog eens ui-

termate inschikkelijk. De beide fysio-

therapeuten zijn uiteraard content met 

iedereen die eraan hebben meegewerkt 

om het nieuwbouwpand te realiseren. 

‘Hulde en dank aan iedereen’. De nieu-

we ruimte toont verschillende soorten 

apparatuur, waar gewerkt kan worden 

aan lichamelijke klachten. De trainin-

gen gebeuren altijd in aanwezigheid 

en onder begeleiding van een van de 

fysiotherapeuten. Ook voor medische 

itness en gewoon begeleid ‘bewegen’ 
is er ruimte en zijn er mogelijkheden 

op individuele basis, als fysiotherapie 

uit het zorgpakket of op abonnements-

basis. Karstens en van der Meijden 

willen deze ‘bewegingsafdeling’ rustig 

implementeren. Op hun ‘Open Huis’ 

zaterdag 10 november vertellen zij u er 

graag alles over.

Korfbalster Cindy van het Westbroekse DOS mocht als eerste cliënte begeleid 

gebruik maken van de 3 D pulley.

HNL leerlingen doen 
vrijwilligerswerk

29 Oktober tot en met 2 november steken bijna 90 leerlingen 

van Het Nieuwe Lyceum hun handen uit de mouwen voor 

hun maatschappelijke stage. Ze gaan dieren verzorgen bij 

Zorgboederij Nieuw Bureveld, gaan op pad met ouderen 

om hen te leren e-mailen en gaan aan de slag voor de grote 

Kerstbomenactie van de Lions Club uit Bilthoven.

De leerlingen van vwo 4 van Het Nieuwe Lyceum doen tijdens hun maat-

schappelijke stage ervaring op met het doen van vrijwilligerswerk. De hele 

week gaan de leerlingen aan de slag voor de meest uiteenlopende organi-

saties en goede doelen. Een grote groep leerlingen gaat de Lions Club uit 

Bilthoven helpen bij het versieren van kerstbomen met witte sterren van 

kaarsvet voor de Kerstbomenactie van de club met Kerst. De opbrengst van 

deze actie gaat naar De Voedselbank in De Bilt.

E-mailen

Vanuit Wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt wordt een aantal leerlingen 

gekoppeld aan een ouderen die in een aanleunwoning bij woonzorgcentrum 

Weltevreden wonen. De jongeren leren de ouderen internetten en e-mailen 

en de ouderen nemen de jongeren op hun beurt mee in hun belevingswereld. 

Ook gaat er een groepje jongeren aan de slag bij Zorgboerderijen Nieuw 

Bureveld en De Schaapskooi. Ze helpen met het voeren van de dieren en het 

schoonhouden van de stallen. Flink wat leerlingen gaan verder aan de slag 

op (hun eigen oude) basisscholen en bij kringloopcentra Emmaüs. In totaal 

zullen ze maar liefst 2500 uur vrijwilligerswerk doen voor maatschappe-

lijke organisaties in Gemeente De Bilt.

Marathon New York lopen voor Kika
Op zondag 4 november doen 150 hardlopers mee aan de marathon van New York  

voor Kika Kinderen Kankervrij. Jan Pieter Stam en Eric Martherus zijn twee van de  

deelnemers. De 150 lopers hebben samen 1,2 miljoen euro voor Kika bijeengebracht.

‘Voor Kika doen we bijna alles’, zegt 

Jan Pieter Stam. In het dagelijks le-

ven is hij facilitair coördinator bij het 

hoofdkantoor van PLUS Retail. Hij 

bracht geld bijeen via vrienden, ken-

nissen, de PLUS en lokale bedrijven. 

Het is voor hem de eerste keer dat hij 

een marathon loopt. Jan Pieter begon 

in februari te trainen en de laatste tijd 

liep hij vier, vijf keer per week. De 

langste afstand tot nu toe was 33 kilo-

meter. Ook voor Eric Martherus is het 

de eerste hele marathon. Hij heeft wel 

al halve marathons gelopen. Eric is dit 

jaar 25 jaar sportleraar op de Juliana-

school. Beiden zijn heel gemotiveerd 

en steunen van harte het doel om de 

geneesmogelijkheden voor kinderen te 

vergroten. ‘Een ziek kind van een col-

lega was voor mij de drijfveer om mee 

te doen’, zegt Jan Pieter. Over de tijd 

die ze over de marathon doen maken ze 

zich niet druk. ‘Mijn tijd is gezond aan-

komen’, zegt Eric Martherus. Hij haal-

de 10.500 euro aan sponsorgeld bin-

nen. ‘Bij een grote actie samen met het 

Wilhemina Kinderziekenhuis hebben 

we op een ochtend met drie hardlopers 

vier gemeentes aangedaan en 22.000 

euro binnengehaald.’ Ook de Julia-

naschool heeft met een rommelmarkt 

voor geld gezorgd. Op 1 november ver-

trekken ze. ‘De volgende morgen gaan 

we lopen in Central Park en daarna ons 

startnummer ophalen. Zaterdag maken 

we een excursie en zondagmorgen op 6 

uur vertrekken we uit het hotel en gaat 

het gebeuren.’ Maandag gaan ze weer 

terug naar Nederland. [GG]

Eric Martherus en Jan Pieter Stam (rechts) zijn heel gemotiveerd.



Het werk bij Vink bestond vooral uit 

schoonmaken van de slagerij. Me-

neer Evert Vink had die slagerij in 

1963 overgenomen. Er stond vroe-

ger een viertal winkels naast elkaar, 

maar helaas gingen de inwoners van 

Westbroek op een gegeven moment 

naar de stad om daar hun bood-

schappen te doen, met als gevolg de 

teloorgang van de Westbroekse mid-

denstand. 

Vink plaatste een advertentie in het 

blad De Kampioen van de ANWB: 

wie een diepvrieskist bezat, kon bij 

hem een gratis vleespakketje afha-

len. Heel slim, want al gauw wist hij 

wie zo’n vrieskist bezat! Als eerste 

slager van heel Nederland ging hij 

toen speciaal voor diepvriezers vlees 

verkopen. Als zo’n vrieskist kapot 

ging, dan kon de klant bij Slagerij 

Vink een nieuw exemplaar kopen op 

huurkoopbasis. Van het een kwam 

het ander: er kwamen koelkasten bij, 

daarna wasmachines en drogers.

Vink witgoed

Toen ik er kwam werken, was er 

al een kleine showroom. Naast het 

schoonmaken, hielp ik wel eens met 

het versjouwen van een koelkast. 

Als meneer Vink een apparaat aan 

het verkopen was, lette ik goed op 

hoe hij dat deed. Langzamerhand 

rolde ik in de witgoedhandel en leer-

de ik de kneepjes van het vak. 

Na verloop van tijd ben ik ook be-

gonnen met de verkoop van inbouw-

apparatuur. De slagerij hield op te 

bestaan, en op 1 januari 2001 heb ik 

‘Vink Witgoed’ helemaal overgeno-

men. 

Begin 2012 zijn we verhuisd naar 

het vroegere Rabobankgebouw aan 

de Prinses Christinastraat in West-

broek. Deze ruimte heeft een win-

keloppervlakte van 320 vierkante 

meter. Dat is een stuk groter dan 

we voorheen aan de Dr. Welfferweg 

hadden. Het heeft wel even geduurd 

voordat de verkoop van het pand en 

de juiste bestemming voor wonen en 

winkel rond was, maar medio 2012 

konden we gaan slopen en verbou-

wen. 

Er wordt mij wel eens gevraagd hoe 

zo’n relatief kleine zaak kan opbok-

sen tegen de grote witgoedzaken op 

internet. Het antwoord is simpel: we 

richten ons niet op de prijs, maar 

op service en kwaliteit. Bovendien 

kun je inbouwapparatuur moeilijk 

via internet verkopen, het gaat in de 

meeste gevallen om maatwerk. We 

hebben altijd gezegd, dat klanten 

krijgen geen kunst is, maar klanten 

houden wel. Als consumenten ver-

trouwen in je hebben, dan blijven ze 

komen. Sterker nog, het jaar 2012 

was een heel goed jaar, ondanks – of 

juist dankzij – de crisis. 

Dorpsservice

Wij streven nog steeds naar ‘ouder-

wetse dorpsservice’. Dat  houdt ook 

in, dat je goed bereikbaar bent, dat 

je snel actie onderneemt door, in het 

geval van bijvoorbeeld een kapotte 

vriezer, dezelfde dag al te proberen 

een oplossing te vinden. Desnoods 

’s avonds. Je doet gewoon net iets 

meer dan een ander. Eigenlijk had 

ik niet de handel in willen gaan, 

maar nu zou ik dit werk niet willen 

missen. Ieder mens is anders, en er 

is niets prettiger dan een tevreden 

klant. 

De contacten vind ik leuk, al heb ik 

in de twaalf jaar dat ik zelf de zaak 

run wel gemerkt, dat de mentaliteit 

van de mensen is veranderd. Ze zijn 

harder en onpersoonlijker gewor-

den. Gelukkig geldt dit niet voor 

iedereen, en kan ik nog steeds uitge-

breid de tijd nemen om naar klanten 

te luisteren en voor hen problemen 

op te lossen. Want al zijn we ver-

huisd naar een groter pand, die ou-

derwetse dorpsservice blijft.

In maart 2013 verschijnt het 

jubileumboek Verhalen van vroeger 

& nu van De Bilt Schrijft. Tot medio 

december kunt u uw verhaal nog 

insturen naar de redactie (E: info@

debiltschrijft.nl; T: 03460573040). 

Aan het eind van het jaar beslissen we 

welke verhalen gepubliceerd worden 

in het jubileumboek dat nu al met 

korting besteld kan worden in onze 

webwinkel op www.debiltschrijft.nl.

Ouderwetse 
dorpsservice

Links Ruth Nagel en rechts zijn vroegere baas Evert Vink.

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd, vandaar dat 

De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek is gegaan naar ver-

halen uit de zes kernen van de gemeente. Deze maand presenteren we 

het 16e schrijfthema – Ondernemen in De Bit, Bilthoven etc. – met een 

verhaal van Ruth Nagel over slagerij Vink in Westbroek waar hij al op 

14-jarige leeftijd ging werken. 

Facilitair Medewerker, 
Leendert Meeshuis  
(HERHAALDE OPROEP)

Voor onze locatie het Leendert Meeshuis in Bilthoven zijn wij op zoek naar een facilitair 
medewerker, waarbij de nadruk in de functie ligt op schoonmaakwerkzaamheden. 

Antroz en het Leendert Meeshuis  
Het Leendert Meeshuis is een verpleeghuis in Bilthoven (op het Berg en Bosch terrein) 
en maakt onderdeel uit van de Stichting Antroz. Meer informatie over deze vacature is 
te vinden op de website www.antroz.nl.

De functie:
Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden op de verpleegafdelingen en algemene 
ruimten.
Ondersteunen bij de overige facilitaire werkzaamheden (o.a. vergaderruimtes 
inrichten, interne verhuizingen ondersteunen).

Wat vragen wij? 
•	 	Een	op	de	functie	gerichte	opleiding	op	MBO	niveau	2.	Ervaring	in	schoonmaak	

is vereiste, waarbij ervaring belangrijker is dan een opleiding. 
•	 Goede	sociale	vaardigheden	en	om	kunnen	gaan	met	de	doelgroep.	
•	 Goede	beheersing	van	de	Nederlandse	taal	in	woord	en	geschrift.
•	 	De	bereidheid	bij	afwezigheid	van	collega’s	meer	uren	te	werken.	Kunnen	

beginnen met de werkzaamheden  om 7:30 uur

Wat bieden wij? 
•	 Een	tijdelijk	dienstverband	voor	de	duur	van	1	jaar,	
•	 	Een	parttime	dienstverband	voor	minimaal	25	en	maximaal	30	uur	per	week,	

verdeeld	over	5	werkdagen.

Het salaris: 
Een salaris op basis van leeftijd en ervaring conform CAO Verpleeg- en 
Verzorgingshuizen	en	Thuiszorg	in	FWG	functiegroep	20.	(max.	€	2.084,16	bij	een	
fulltimer dienstverband)

Reageren: 
Stuur	uw	sollicitatiebrief	met	C.V.	vóór	10	november	2012	bij	voorkeur	per	email	naar	
personeelszaken@antroz.nl o.v.v. sollicitatie facilitair medewerker LM, of via de post 
naar	Stichting	Antroz,	t.a.v.	Personeelszaken,	Postbus	296,	3700	AG	Zeist.

Zij	die	in	het	verleden	op	deze	functie	hebben	gereageerd	worden	verzocht	niet	nogmaals	te	solliciteren.

Wondermiddel tegen  
spier & gewrichtsklachten.
Binnen 5 minuten na gebruik  merkbaar!

”Wie dit natuurlijke wondermiddel niet gebruikt,  

doet zichzelf tekort”

Er bestaan veel soorten spier- en gewrichtscrème die snel resultaat 

beloven, maar de werkzaamheid ervan laat vaak zeer te wensen over. 

De maker van de “Oud Hollandsche Ambachtscreme”ontwikkelde 

ook een natuurlijke  spiercrème die fantastisch werkt.  ”Wie dit 

product niet probeert, doet zichzelf echt te kort.”

De vinding is zonder twijfel een revolutionair wondermiddel. ”Alle 

ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong, er zit geen enkele 

chemische toevoeging in”, aldus de maker.

Vaak komen mensen met vragen over sportblessures, klachten 

door overbelasting, lage rugpijn, kuitkramp of spit. ”De gangbare 

middelen voldoen vaak niet of niet goed genoeg.” Dat was de reden 

waarom ik verder wilde zoeken.”

Tijdens zijn zoektocht stuitte hij vaak op middelen die de beloften 

op de verpakking niet waar maken. ”De meeste crèmes zijn 

van synthetische oorsprong. Daar zitten dan stoffen in die 

warmteontwikkeling in de huid bevorderen: die suggestie moet het 

doen. Veel mensen kunnen echter niet tegen die ingrediënten, ze 

krijgen jeuk en uitslag en ze zijn geen stap verder.”

De eerste proefverpakkingen van zijn nieuw ontwikkelde product 

werden weggegeven, om te proberen. ”Consumenten met 

pijnklachten stonden binnen een paar uur alweer in de winkel: met 

de vraag naar veel meer tubes. Daaraan kon op dat moment nog 

niet worden voldaan.

Inmiddels draaien de productielijnen volop en vliegen de verpakkingen 

de winkels uit. ”Een afdoende oplossing voor nog geen vijftien euro: 

niemand heeft een reden om de crème niet te proberen. Wie het 

middel eenmaal heeft ervaren, is ervoor gewonnen.”

Het aantal aanvragen groeit gestaag inmiddels ligt de crème bij: 

Green & Health, Julianalaan  32 in Bilthoven die deze unieke 

pijnstillende crème verkopen als er sprake is van  pijnlijke spieren 

en gewrichten .

Niet	 alleen	 de	 ‘gewone	man’	 maar	 ook	 	 de	 sporter	 is	 gebaat	 bij	
de crème. ”Het middel garandeert ook de pijnstillende werking bij 

behandeling van artrose of artritis. Verstuikingen, verrekkingen, 

blauwe plekken of reumatische aandoeningen: wie de crème 

eenmaal kent, wil niet meer anders.”   
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Vogeltjes kijken in De Harmonie
Vogelvereniging ‘De Bilt-Bilthoven’ organiseerde het weekend van 28 oktober haar jaarlijkse 

tentoonstelling in het verenigingsgebouw van de Koninklijke Biltse Harmonie in de Jasmijnlaan in  

De Bilt. De vogels worden op vrijdag ingebracht en diezelfde avond gekeurd. 

Op zaterdag en zondag kon het pu-

bliek zich vergapen aan de prachtige 

diertjes, die variëren van uitbundig 

bont tot keurig gedekt. Op zaterdag-

middag lijkt er wel een tweede wed-

strijd aan de gang, tussen bezoekers, 

die aan lange tafels zitten te kletsen, 

en vogels in hun kooitjes, die zo hard 

mogelijk kwetteren en luiten. Onge-

loolijk wat een lawaai die beestjes 
kunnen maken. Maar er zijn er ook 

bij die heel bescheiden klinken zoals 

de Japanse meeuwtjes, prachtig met 

trillertjes zingen zoals de kanaries, of 

trompetachtig snorren zoals de zebra-

vinken.  Het is altijd boeiend om te 

proberen uit te vinden waarom de ene 

vogel kampioen is geworden en die 

erboven, eronder of ernaast niet. Als 

het om de kleur gaat en om de sym-

metrie, is dat niet zo moeilijk. Maar 

gaat het om de vorm (het postuur) of 

de lengte van de staart, dan moet je 

toch meer kennis van zaken hebben. 

En waarom zingt die ene kanarie nou 

net iets mooier dan zijn buurman?

Prijzen en grabbelen

Op deze tentoonstelling is aan vogel-

soorten zeker geen gebrek. In heel 

wat categorieën zijn prijzen uitge-

reikt. Ook zijn er nog enkelingen, 

vogels waarvan er maar eentje is in-

gebracht, die zeer de moeite waard 

zijn om te bekijken zoals de loodbek, 

een prachtig klein, beige-bruin-zwart 

vogeltje. Er zijn vogels die druk in 

de weer zijn en door hun kooi klim-

men, diertjes die van hun voer pikken 

of een slokje drinken, en beestjes die 

zich juist heel rustig houden, zoals de 

kleurkampioen-stammen, een vogel-

tje dat in de verte wel iets weg heeft 

van een mus met een zacht oranje 

vlek op zijn borst, die zich verlegen 

achter zijn rozet verstopt. 

René uit Den Dolder loopt geïnte-

resseerd langs de kooien. ‘Ik geef 

autorijles en een van mijn leerlin-

gen kweekt zebravinkjes. Zo heb ik 

van deze tentoonstelling gehoord. Ik 

kweek zelf geen vogels, maar ik mag 

er graag naar kijken.’ 

Bij de entree staat mevrouw Romano 

uit Utrecht lootjes te verkopen tegen 

een achtergrond van een kast met 

grote en kleine prijzen. ‘Je doet het 

voor de vereniging’, verklaart ze, en 

ze legt uit hoe het werkt: ‘Je koopt 

een lootje en daar staat een nummer 

op. Als dat hetzelfde is als het num-

mer dat bij een prijs staat, heb je 

die gewonnen.’ Wie niets gewonnen 

heeft, mag wat grabbelen uit een ton. 

Mevrouw Romano kweekt zelf geen 

vogels. ‘Dat doet mijn man, die heeft 

iets met witte kanaries. Hij heeft één 

eerste prijs behaald en een paar twee-

de en derde prijzen.’ Veel last van het 

gezang heeft ze thuis niet: ‘Ze zitten 

in de volière buiten. Ach, het is een 

leuke hobby voor mijn man, zo heeft 

hij wat te doen.’ [LvD]

Een nieuwe generatie vogelliefhebbers dient zich aan: opa wijst zijn kleinzoon 

op een prachtig exemplaar bij de vogeltentoonstelling in De Harmonie.

Centrals eindfeest met  
Dames Twee als kampioen

Voor het eerst organiseerde Centrals het eindejaarsfeest vanaf 16.00 uur omdat de avond  

voor veel ouders van jongere speelsters niet zo gewenst was. Voor het 3e jaar zijn de meest 

waardevolle en de meest opmerkelijke speelster/spelers prijzen uitgereikt. Dit begint een  

traditie te worden, waarbij ieder team dat weer op eigen wijze invult.

De enige kampioenstitel was voor 

dames twee dat voor het 3e achter-

eenvolgende jaar kampioen werd. 

Er wordt nu voor het eerst gebruik 

gemaakt van de promotie naar de 

2e klasse, waarbij dit team dames 3 

wordt, terwijl de topjunioren in de 2e 

klasse gaan spelen, omdat een groot 

deel van die junioren, volgend jaar 

geen junior meer zijn. De heren honk-

ballers hebben het heel goed gedaan. 

Vorig jaar kampioen en nu op een ho-

ger niveau tweede. Op de beslissnede 

momenten lieten ze punten liggen, 

maar volgend jaar gaan ze dat goed-

maken! Ook de andere teams hebben 

vrijwel allemaal goed gepresteerd. 

Het aantal leden stijgt weer. Voor het 

eerst is er een Recreatieteam, dat zeer 

enthousiast bezig is, terwijl er ook 

groei zit in het aantal bee-ballers. 

Voor het bestuur is nu de tijd aange-

broken om de teams, de coaches en 

de wintertrainingen te regelen. Voor 

1 november moet bijvoorbeeld, het 

team van Dames 1 gereed zijn, want 

dan is de transferperiode afgelopen. 

Het ziet er naar uit, dat Centrals met 

een behoorlijk versterkt team de 

Hoofdklasse ingaat.

SVM E1 trapt af in 
nieuwe outit 

Voor de jeugdvoetballers van SVM stonden ook dit jaar 

de sponsors in de rij om hun naam te verbinden aan 

veelbelovende teams, zoals bijvoorbeeld de E1. 

Het in Maartensdijk gevestigde hoveniersbedrijf Copijn Groenzorg op 

Maat, Bloem & Groen Stylisten uit Oudewater en adviesbureau Buitenhek 

Management & Consult uit Utrecht sponsoren de uitrusting van de talenten 

van SVM E1. 

Zaterdag 3 november a.s. geven zij de aftrap voor de nieuwe jeugdledenac-

tie van SVM. Potentiële spitsen (M/V) die 9 of 10 jaar jong zijn en graag 

voetballen met enthousiaste leeftijdgenoten kunnen zich aanmelden voor 

een proeftraining bij Marco Willemse (06-48400981) van SVM. 

Zeer tevreden poseerden alle spelers op het SVM complex. Boven van 

links naar rechts Giovanni Tolboom, Niels Janssen, Levi Copijn, Robin 

Buitenhek, Sven de Groot, Sten Cloo en onder van links naar rechts Sem 

Klaarenbeek, Sven Hall en Jaime Fatels. 

Atlas sponsort ook SVM
Atlas Fysio sponsort diverse sportverenigingen in Maartensdijk, Westbroek 

en Hollandsche Rading. SVM is er daar vanaf dit seizoen één van.

“In een dorp als Maartensdijk waar sport zo een belangrijke sociale factor 

is, kun je als bedrijf niet anders dan je steentje bijdragen als sponsor. Zeker 

in deze voor sportclubs inancieel zware en onzekere tijden.” Aldus Joost de 
Rooij manager van Atlas Fysio Maartensdijk.

Louk van Looveren, momenteel een vaste waarde in het tweede van SVM 

en tevens werkzaam bij Atlas Fysio als itness trainer, voegt daaraan toe: 
‘Sporten zou bij iedereen deel uit moeten maken van zijn of haar leven. Ik 

begeleid dagelijks mensen bij Atlas Fysio die lekker bij ons komen itnessen 
om actief aan hun gezondheid te werken. Dit geeft mij ontzettend veel vol-

doening. Sport sponsoring is voor ons een ideaal middel om onze ilosoie 
uit dragen, namelijk sporten met veel plezier en onder goede begeleiding.’

Atlas Fysio nieuwe sponsor SVM.jpg

Afgelopen zaterdag werd het nieuwe sponsorbord van Atlas Fysio oficieel 
onthuld. (foto Jeroen Kemp)

Het aantal leden bij Centrals groeit weer
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Nootjes 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.)

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd (Nieuwe vaste rubriek: 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. 
€ 10,00. tot 50 tekens meer + € 3,50)

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
kunt u per mail een eenmalige machtiging afgeven.

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Let op! 
prijzen gewijzigd

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Te koop aangeboden

Te Koop z.g.a.n. pony dres-

suurzadel 16” in topcon-

ditie. Maar kort gebruikt. 

Vraagprijs € 225,00 kaal. Tel. 

0622526995 of 0346 213204. 

Passen uiteraard mogelijk.

2-zits BANK mokka bruin + 

voetstoel panterprint + plaid. 

€ 100,-. Tel. 030-2683798

John Deere TRACTOR met 

aanhanger, samen € 50,-. Tel. 

06-53816065

Vailland BADGEIZER 

Premium Turbo op b.gas\a.gas 

z.g.a.n. 15 branduren, veilig in 

afgesloten ruimte. € 240,-. Inl. 

06-23455040

Buffetkast h.2.00 x br.1.43 

zwaar lichteiken € 45,-. Inl. 

06-23455040 

Mooie beuken kinderbox. In 

goede staat. Bodem is verstel-

baar in 3 hoogtes. 100 x 80 x 

85 cm. Vraagprijs € 50,-. Tel. 

06-50602672

Zwarte leren dameslaarzen 

maat 39. Nieuw € 245,- voor 

€ 50,- twee maal gedragen. 

Tel. 030-8789068

Box, vierkant, verstelbaar. 

Kleur licht eiken. € 35,- 

Misschien iets voor a.s. opa/

oma? Tel. 030-2284394

Nieuw in doos, 2 x Klap 

onderzetbok, metaal, kleur 

blauw, zeer stevig, maten 

breed verstelbaar hoogte 71-91 

cm, breedte verstelbaar 80-108 

cm. Nú voor € 9,98. Bilthoven 

06-14296452 van 09.00uur - 

22.30uur.

Chris ta l  d 'Arques 

"Longchamps". 6 Glaasjes 

van 6 cl (5,5 hoog). € 15,-. 6 

Glaasjes met voet 6 cl (11,5 

hoog). € 15,-. 4 Wijnglazen 

(13,5 hoog). € 12,50. 7 

Wijnglazen (15,5 hoog). 

€ 20,-. 5 Wijnglazen (17 

hoog). € 20,-. 7 Water/sap-

glazen (11,5 hoog). € 20,-. De 

glazen zijn een enkele keer 

gebruikt en onbeschadigd. In 

één koop super aantrekkelijke 

prijs. Bilthoven 06-14296452

Bad Spa ‘Montell’ bubbelen 

en verwarmen in uw eigen bad 

met afstandbediening, nieuw 

in doos. Nu € 25,-. Bilthoven 

06-14296452

Korte witte winterjas maat 

176. € 4,-. Korte rode Puma 

winterjas maat 176. € 5,-. 

Rode jas is echt heerlijk warm. 

Bel gerust om te passen. Tel. 

0346-212133

Blauwe ‘Klein Oostenrijk’ 

winterjas voor jongen of meis-

je. Maat 176, twee kanten te 

dragen. € 5,-. Mexx, Legerprint 

groene winterjas voor jongens. 

Maat 176. Heerlijk warm. 

€ 4,-. Bel gerust om te passen: 

0346-212133

Uggs z.g.a.n. grijs gebreid met 

3 knopen mt 37. € 45,-. Tel. 

0346-212896

Buitenspeel-tuin-glijbaan. 

€ 10,-. Tel. 06-22189277

Box, kinderstoel en aan-

kleedkussen met 2 hoezen, 

Igs. Samen voor € 25,-. Tel. 

06-48680231

Beukenhouten kinderledikant-

je z.g.a.n. incl. veiligheids-

matrasje en 2 dekentjes. Als 

logeerbedje gebruikt. € 49,95. 

Tel. 030- 2204443.

1 Doos Marklin HO rails en 

elektr. wissels. € 50,-. 1 Doos 

Marklin HO loc’s, wagon, 

auto + kraantrein. € 50,-. Tel. 

06-55133210

1 Doos Marklin HO elektr. 

Spoorwegovergangen. € 25,-. 

1 Doos Marklin HO treinbaan-

toebehoren. € 25,-. Diverse 

items zijn nog nieuw in de 

doos. Tel. 06-55133210

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Kunstkerstboom 1.55 m com-

pleet met zilveren ballen / slin-

gers en Philips kaarsverlich-

ting €39,00. Hobbyboek kerst-

kaarten maken van La Rivière 

€ 6,00 Tel. 030-2202996

Blank houten tafeltje 

35x35x35 cm. € 5,-. Tel. 030-

2202996

Donkerbruin leren dameslaar-

zen, nieuw. Maat 39. € 125,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe alarmklokradio 

Digital. € 5,-. 50 luxe kerst-

kaarten met envelop in folie-

zakje, voor markt of braderie 

o.a. € 25,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief damesjack 

roze/wit/donkerblauwe hori-

zontale streep, maat M. € 25,-. 

Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. noren, zwart leer, mt. 

39 Nijdam. € 20,-. 3 Nieuwe 

elastische fitness-banden, nog 

in verpakking. € 10,-. Tel. 030-

2202996

2 Ouderwetse dameshoeden en 

herenhoed te ruilen voor spe-

culaas. Tel. 030-2291885

Doos lapjes voor kilten, zwart 

katoen met witte bloemetjes, 

ruilen tegen appeltaartje. Tel. 

030-2291885

Voeten massagebad. € 10,-. 

Tafel ventilator. € 7,50. Tel. 

0346-211615

Legpuzzels van 1000 tot 6000 

stukjes. Vanaf € 3,50. Grote 

sortering. Tel. 0346-213076

Groen geplastificeerd tafeltje 

Ikea 62x62x72. € 10,-. Tel, 

0346-212707 vanaf donderdag

Springzadel 17” Merano, stan-

daard boommaat. Verkeerd in 

goede staat. Vraagprijs kaal 

€ 175,00. Tel. 06-22526995 

of 0346-213204. Passen mag 

uiteraard.

Fietsen/brommers

Elektrische DAMESFIETS 

Sparta, extra lage instap. 

€ 100,-. Tel. 0346-214042

HERENFIETS Gazelle speci-

aal. € 185,-. Tel. 0346-212246

Personeel gevraagd

Leendert Meeshuis in 

Bilthoven zoekt een facilitair 

medewerker, zie pag. 16

All inclusive kinderopvang
Afname halve dagen mogelijk!

Prinses Marijkelaan 45 te Maartensdijk | Tel. 0346-214323
www.topkids.nl | info@topkids.nl

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. 

De locatie voor een; ver-

gadering, workshop, fami-

liebijeenkomst of cursus! 

Voordorpsedijk 35, G’kan. 

Tel. 030-2710913.

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptoppro-

blemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het 

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 

afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-

vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 

0346-212787

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto's en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 

Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 www.

mediationmetu.nl

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn is coach in 

leerprocessen van (hoog)begaafden. Telefoon 030-2258350; 

www.MPGcoaching.nl 

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl

Een complete Frais Monde gezichtsbehandeling voor maar € 

49,50. Frais Monde producten bevatten thermaal bron water 

met zeer veel werkzame zouten en mineralen. Spoorlaan 66, 

Bilthoven. Tel: 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Is uw tuin aan een najaarsbeurt toe? Dan bent u bij ons 

aan het juiste adres. Voor meer informatie kunt u bellen 

naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Tuinservice van Vliet 06-54751296 Nw. Weteringseweg 

34. Droog openhaard- en kachelhout vanaf € 30,- per cub. 

Coniferen: thuja brabant 80/100 à € 4,-. 125/150 à € 7,50. 

175/200 à € 15,-, Taxus 40/50 à € 4,50. Buxus vanaf € 0,85. 

Rododendrons +/- 50 cm à € 12,50, 5 voor € 50,-. Hedera 

(klimop) 1,75 h. à € 5,-. Voor al uw (fruit-) bomen en tuinplan-

ten etc. Verder voor allerleisoorten van tuinwerkzaamheden, 

bomen weghalen.

U zoekt 

- 

U vindt

vacatures

vrijwilligerswerk

Meer weten? Kijk op 
www.vrijwilliginactiedebilt.nl 
of bel met 030-744 05 95

Stichting Vrouwen van Nu 

uit Groenekan zoekt sterke 

mannen om tafels en stoe-

len te tillen. 

Het Academisch Hospice 

Demeter is op zoek naar 

een slaapwacht. 

Verstand van cijfers? De 

Prinses Maxima Manege 

zoekt een penningmeester.

SWO De Zes Kernen zoekt 

vrijwilligers voor informa-

tieve huisbezoeken aan 

75-plussers.

Handjehelpen zoekt gezin-

nen waar kinderen met 

een beperking welkom zijn. 

De R is weer in de maand

Hoor de wind waait door de Bomen

Hoor wie klopt daar

Laat hem binnen met zijn knecht

Zeldenrijk Schildersbedrijf

0355820685  0651592871

Zoekt u een origineel en persoonlijk kraamkado? Laat 

dan de naam bijv. op een handdoek of slab borduren! Kijk op 

www.littlekidz.nl of bel 030-271.05.44/Janneke van Asselt. 

Scheiden? Een zakelijk of cultureel conflict? Met Doorbraak 

mediation lost u doorgaans snel en goedkoop uw conflict op. 

Zonder onnodige beschadiging van uw relatie met de ander. 

Onder begeleiding van een NMI registermediator komt samen 

tot een toekomstgerichte oplossing. De mediator is onpartijdig 

en onafhankelijk. Hij helpt de communicatie met de ander 

weer op gang te brengen. Neem contact op met drs. Mark 

Hectors op www.doorbraakmediation.nl of 06 - 46093976. 

Cursussen/Trainingen

23-25 nov: Inspiratieweekend voor vrouwen van 50/55+ 

Heb je werk wel een beetje gezien? Zijn je kinderen net de 

deur uit? En/of voel je dat je nog heel andere, onbenutte 

mogelijkheden hebt? Doe dan mee aan een van onze bijzon-

dere inspiratieweekends! Met een kleine groep vrouwen in de 

‘derde levensfase’ gaan we op een mooie locatie in Drenthe 

op zoek naar antwoorden. Info: www.deleemstee.nl; N. 

Metselaar, Overboslaan 42, Bilthoven, 06-20737340.

Concert in de Woudkapel
Liefhebbers van zang zijn van harte welkom bij een concert in de bijzonde-

re ambiance van de Woudkapel. Op donderdagavond 8 november om 20.00 

uur geeft de Zangkring van de Woudkapel een concert met medewerking van 

Mirjam Beumer, sopraan en Caroline Kuipers, piano. 

Op het programma staan: het Requiem van Josef Gabriel Reinberger 

(1889-1901), Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré (1845-1924) en Tan-

tum Ergo van Louis Vierne (1870-1937). 

Na afl oop is er gelegenheid tot ontmoeting en napraten. De Woudkapel staat op 
de hoek van de Sweelincklaan en de Beethovenlaan in Bilthoven.
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Voordaan verrast Oranje Zwart en 
boekt tweede zege

De heren van Voordaan hebben voor een daverende verrassing gezorgd door op eigen veld Oranje 

Zwart te verslaan. De bezoekers kwamen als nummer twee van de Hoofdklasse naar Groenekan maar 

liepen vrijwel de hele wedstrijd achter de feiten aan tegen het felle Voordaan. 

Na het zwaarbevochten punt van vo-

rige week tegen Den Bosch wachtte 

Voordaan Heren 1 een nieuwe Bra-

bantse tegenstander. Oranje Zwart uit 

Eindhoven was nog ongeslagen en 

bracht maar liefst acht internationals 

in het veld. Voordaan had geen bood-

schap aan deze statistieken en kende 

een bliksemstart. Al na drie minu-

ten zette Hans Claassen de thuisclub 

meteen op voorsprong door de eerste 

strafcorner raak te pushen. Oranje 

Zwart zette aan maar het was met 

name keeper Wytse Engelsman die de 

voorsprong met succes verdedigde. 

De lat bracht redding bij een strafcor-

ner van Mink van der Weerden. Niet 

veel later miste de international een 

strafbal, maar kort daarna maakte hij 

toch de 1-1 uit een strafcorner. Voor-

daan ging toch met een voorsprong 

de kleedkamer in: Philip Meulen-

broek kon de bal uit de lucht plukken 

en het doel in werken na een voorzet 

van Rutger Marres die werd verlengd 

door Floris Delmee.

Thriller

Kort na rust was het opnieuw Voor-

daan dat snel scoorde. Uit een mis-

lukte strafcorner kon aangever Philip 

Meulenbroek bij de tweede paal de 

3-1 in tippen. Menig supporter moest 

terugdenken aan de wedstrijd tegen 

Bloemendaal twee weken geleden 

toen Voordaan ook met 3-1 voorstond, 

maar uiteindelijk toch overklast werd. 

Zover kwam het dit keer niet en het 

werd een ware thriller voor het vele 

publiek in het Groenekanse bos zon-

dagmiddag. Oranje Zwart probeerde 

iets terug te doen wat even leek te 

lukken toen Niek van der Schoot 3-2 

maakte, maar lang konden ze daar niet 

van genieten. Binnen een minuut was 

het verschil weer twee voor Voordaan 

dankzij een backhandschot van Maar-

ten Nyst. In de fase daarna was het 

aan het dappere verdedigende werk 

van Voordaan te danken dat Oranje 

Zwart niet opnieuw terug kam in de 

wedstrijd. Wytse Engelsman leek on-

passeerbaar, alleen op een rebound 

van een strafcorner van opnieuw 

Mink van der Weerden moest hij het 

antwoord schuldig blijven: 4-3. Daar-

na wist Voordaan met man en macht 

de overwinning veilig te stellen: een 

ware sensatie voor de mannen van 

coach Peter Kalfsterman. Een half uur 

na de wedstrijd stond aanvoerder Tim 

Belderbos nog steeds te grijnzen. ‘Dit 

zijn absolute bonuspunten! Het pu-

bliek gaf ons de tweede helft zoveel 

energie. Mede daardoor konden we 

de linies compact houden!’. Voordaan 

stijgt door haar tweede overwinning 

naar de negende plaats. Volgende 

week staat de uitwedstrijd tegen Pi-

noké op het programma.

Dames 1 van Voordaan moest een 

nieuwe nederlaag incasseren, op ei-

gen veld werd met 4-2 van Union 

verloren.

Ook na zeventig minuten hockey konden de heren van Voordaan nog juichen na de sensationele overwinning op 

Oranje Zwart. (Foto: www.guidovanderburg.com)

SVM niet bij de les
In de prachtige wedstrijdlyer, die elke thuiswedstrijd aan het publiek wordt uitgedeeld meldt Frans 
van der Tol (vz. SVM) het kort maar krachtig: ‘ze gaan winnen’. Niets bleek na 90 minuten voetbal 

minder waar:1-3 voor Hercules. SVM had de afgelopen wedstrijden een goede reeks neergezet: 13 

punten. Hercules stelde daar 2 verloren wedstrijden tegen over. 

Zonder de langdurige geblesseerde 

Tom Jansen speelde SVM een sterke 

eerste helft. Los van af en toe wat te 

makkelijk balverlies had spits Mike 

de Kok de verdiende voorsprong op 

het scorebord moeten zetten. Dat dit 

net niet lukte was typerend voor het 

veldspel van de geelblauwen: SVM 

wel de kansen, maar niet scoren en 

Hercules af en toe gevaarlijk in de te-

genaanval.

In de 2e helft trok SVM het initiatief 

meer naar zich toe. Er werd sneller 

gespeeld en er kwamen weer kansen. 

Eigenlijk was het wachten op de 1-0 

voorsprong. Dat die er niet kwam had 

te maken met slecht verdedigen door 

het linker verdedigingsblok bij SVM. 

Gevolg binnen 20 minuten keek 

SVM tegen een 0-2 achterstand aan.  

SVM probeerde het wel, maar de 

wedstrijd was gespeeld en in de goal 

bij Hercules staat gewoon een prima 

keeper, die SVM geen doelpunt gun-

de. In plaats van de 1-2 liep Hercules 

verder uit naar 0-3 door weer slecht 

verdedigen.Trainer Wout van Dron-

kelaar wisselde nog Diederik Hafke-

meijer en Arjan Grootendorst voor 

Djoey Engel en Jeroen Geurtsen. En 

in de laatste 5 minuten kwam Sjoerd 

Burgers Bas van Dijk vervangen. 

Het maakte niet veel meer uit. Mike 

de Kok redde met een kopbal nog 

de spreekwoordelijke eer 1-3. SVM 

gunde Hercules de 3 punten door 

met veel inzet een matige wedstrijd 

te spelen. Meedoen om de bovenste 

plekken is er even niet bij. Deze wed-

strijd had gewoon niet verloren mo-

gen worden. Aanstaande zaterdag kan 

SVM het begin van een nieuwe goede 

reeks maken in de uitwedstrijd tegen 

FC Driebergen.

SVM 2 speelde thuis gelijk tegen het 

op de 2e plaats staande Renswoude. 

Tot een kwartier voor het einde verde-

digde SVM de 1-0 voorsprong (doel-

punt Wiebe Urk). 

Door een onnodige zware overtreding 

van de anders betrouwbare keeper 

Dominic Jansen (hij werd met rood 

van het veld gestuurd) sleepte Rens-

woude er nog een gelijkspel uit.

FC De Bilt verslaat 
defensief SVP

Na de midweekse winst op Kampong in het bekertoernooi, 
mocht FC De Bilt op zaterdag 27 oktober afreizen naar 
Veenendaal voor de confrontatie met SVP. SVP kent een 

wisselvallige start van de competitie. Na winst op DOSC 
in de eerste wedstrijd, werd daarna alleen nog maar 

gewonnen van VV Vianen. FC De Bilt won de eerste zeven 
competitiewedstrijden en wist zich afgelopen woensdag ook te 

plaatsen voor de volgende ronde van de districtsbeker.

Dat FC De Bilt ongeslagen bovenaan staat, was ook bekend geworden in 

Veenendaal. Vanaf de eerste minuut besloot SVP zich terug te trekken met 

elf man op eigen helft. Zonder aanvallende intenties van de thuisploeg was 

het spelbeeld eentonig en zou FC De Bilt keeper Imco van Elk ongetwijfeld 

hebben gebaald dat hij voor een korte broek had gekozen.

Het eerste half uur had De Bilt moeite met het vinden van een opening en 

was het spel voor de toeschouwers ook niet om warm van te worden. Na 

een half uur zonder grote kansen was er toch de voorsprong. Een indraai-

ende corner van Erwin Korthals werd bij de eerste paal binnengeknikt door 

rechtsback Kevin de Haas. 

Wie dacht dat FC De Bilt nu vrij uit kon spelen en makkelijker de vrije man 

zou vinden, kwam bedrogen uit. Vijf minuten na de 0-1, bracht de rechts-

buiten van SVP de score onverwacht weer in evenwicht. Bij een spaarzame 

uitbraak was er onoplettendheid in de Biltse defensie bij een snel genomen 

vrije trap: 1-1.

Mike Versloot zorgde ervoor dat De Bilt toch met een voorsprong de rust in 

ging. Hij stond aan het einde van de mooiste aanval van de middag. Erwin 

kwam van rechts naar binnen en bracht met een steekbal Bobby Reijerse in 

stelling. Bobby zette op zijn beurt Mike met de hak alleen voor de goal, die 

de 1-2 op het scorebord bracht.

Na de rust was het SVP zelf die de wedstrijd in hun nadeel besliste. Bin-

nen een minuut kreeg de linkerspits tweemaal de gele kaart. De eerste was 

voor een duikeling, waarna hij in het vervolg te snel het veld betrad en zijn 

tweede kreeg. Dat Marco Janmaat enkele seconden later op aangeven van 

Mike voor de 1-3 zorgde, was voor SVP de genadeklap.

In de laatste twintig minuten creëerde SVP toch nog een aantal kansen, zon-

der de marge te verkleinen. Bij De Bilt verzuimde vooral Erwin te scoren. 

Uiteindelijk werd het nog 1-4, dankzij een treffer van een debutant. Fabian 

Polman mocht Worku Ayana daar dankbaar voor zijn. De verdediger brak 

door op links en behield het overzicht, waardoor hij Fabian in staat stelde 

om met zijn hoofd voor de 1-4 eindstand te zorgen.

VV Hees komt op 3 november op bezoek als de volgende tegenstander in 

de competitie.

Chocolademelkloop
De jaarlijkse Chocolademelkloop op de laatste zondag van november is dit 

keer op 25 november a.s. Voor het eerst is paviljoen Beerschoten het decor 

voor het startschot van de honderden deelnemers. Belangstellenden kunnen 

zich inschrijven voor de 1, 2 of 5 kilometer. 

Op 25 november kunnen de deelnemers vanaf 9.30 uur hun startnummer - 

tevens lotnummer voor de verloting om 12.30 uur - ophalen. Om 10.45 uur 

is er een warming-up. Om 11.00 uur start de 1 km, om 11.10 uur de 2 km, 

en om 11.45 uur de 5 km. U kunt voorinschrijven op www.chocolademel-

kloop.nl tot en met 17 november 2012. Let op: De inschrijving sluit eerder 

indien de limiet van 700 deelnemers is bereikt.

FC

DE BILT

SPoRTPARK wELTEvREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

Robouw bv

FC DE BILT

HEES

zaterdag

3 november

aanvang: 15.
00

uur
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Wandeling op Beerschoten
Op zondag 4 november a.s.  organiseert Utrechts Landschap een wandeling 

op Landgoed Beerschoten. Landgoed Beerschoten in De Bilt behoort tot de 

mooiste landgoederen van de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied komen 

reeën, de das, de vos en vele vogels voor zoals de raaf. Tijdens deze wan-

deling vertelt de gids over de rijke 

historie van dit landgoed. 

Start vanuit Paviljoen Beerschoten, 

gelegen aan de Holle Bilt 6 te De 

Bilt 3732 HM (Holle Bilt is gele-

gen aan de achterkant van Hotel De 

Biltsche Hoek.)  Vertrektijd 14.00 

uur. Vooraf aanmelden is niet nodig 

en deelname is gratis.

‘Hoe mooi kan de wereld zijn, ook in economisch zware tijden’. (Frans Poot)

Groenekanse vijver uitgebaggerd
In de loop der jaren heeft veel blad van omringende bomen zich in de vijver in Groenekan verzameld. 

Hierdoor is deze steeds verder dicht geslipt en het waterbergend vermogen sterk verminderd. Na 

onderzoek is gebleken dat op de bodem van de vijver zich circa 600 m3 blad heeft verzameld. Het is 

gewenst dit blad te verwijderen en daar is vorige week ook uitvoering aan gegeven.

Het blad is met een duwboot naar 

diverse verzamelplaatsen langs de 

vijver geduwd. Hier werd het verza-

melde blad met een kraan op een trac-

tor met kieper geladen en afgevoerd. 

Op de standplaats van de kraan waren 

dragline schotten gelegd om te voor-

komen dat het gazon en berm bescha-

digden.

De werkzaamheden zijn half oktober 

gestart. De eventueel nog aanwezige 

amibieën (bv. kikkers) hebben daar-
door geen nadelige gevolgen onder-

vonden De planning ging er van uit, 

dat de werkzaamheden in week 43 

zouden worden afgerond. [HvdB]

De bewogen geschiedenis van één van de 
meest bijzondere molens van Nederland

In ieder dorp is een pad dat naar de molen leidt
Molens zijn onlosmakelijk verbonden met het Nederlands cultuurgoed.  

Historisch gezien worden molens in Nederland al ruim 800 jaar gebruikt voor  

allerhande economische doeleinden: om te malen, te zagen of te polderen.

Korenmolen De Kraai in Westbroek 

is dankzij haar bewogen geschiede-

nis geworden tot één van de meest 

bijzondere molens in Nederland.  

De Kraai was ooit de één na grootste 

korenmolen van Amsterdam. In de 

hoofdstad legde De Kraai zich bijna 

300 jaar volledig toe op het malen van 

koren en graan. Na haar uiteindelijke 

verhuizing naar de dorpsgemeen-

schap van het pittoreske Achttien-

hoven/ Westbroek omstreeks 1880, 

heeft de molen niet alleen graan ge-

malen. De Kraai werd proefmodel 

in de zoektocht naar elektriciteitsop-

wekking door windmolens als gevolg 

van de stijgende vraag naar energie 

in het naoorlogse Nederland. Een 

herbouw, een verhuizing, een andere 

bestemming: door de jaren heen is de 

Kraai geworden tot één van de meest 

karaktervolle en bijzondere molens 

van Nederland.

Brede geschiedenis

In ‘De Kraai, korenmolen van West-

broek’ beschrijft auteur Karien Schol-

ten beeldend en enerverend over 

de bewogen geschiedenis van deze 

molen. Het boek bevat ruim 150 

bladzijden informatie, foto’s en fei-

ten over molen De Kraai, (de wer-

king van) molens in het algemeen en 

de plaats van molen De Kraai in de 

dorpsgemeenschap van Westbroek.  

“De Kraai, korenmolen van West-

broek” is een levendig boek over het 

leven met en van een molen met een 

heden en een verleden.

Dit unieke boek is voor slechts 15 

euro te koop bij molen De Kraai 

op de Molenweg 24 te Westbroek. 

Voor verzendingen naar binnen- 

en buitenland of voor nadere in-

formatie omtrent de auteur kunt u 

te alle tijden een mail sturen naar  

karienscholten@hotmail.com.

De volledige opbrengst van ‘De 

Kraai, korenmolen van Westbroek’ 

komt ten goede aan de restauratie 

en onderhoud van molen De Kraai. 

Het aanbieden van het eerste exem-

plaar van ‘De Kraai, korenmolen van 

Westbroek’ aan burgemeester Arjen 

Gerritsen gebeurt op een bijeenkomst 

op dinsdag 6 november van 17.00 tot 

18.30u. bij Molen De Kraai, Molen-

weg 24, Westbroek. 

De Kraai,  
korenmolen van Westbroek

Die in de molen komt, wordt licht bestoven.

Biltse Grift

Door het uitbaggeren ontstaat weer 

een frisse biotoop.

Tropische sfeer

Vrijdagavond luisterden ruim 50 mensen naar The Hanson Hawaiian 

Minstels. Een activiteit van SWO Maartensdijk georganiseerd door Jo 

Buitenhuis. De Minstrels, waarvan het oudste lid ouder was dan 80 jaar, 

zong en musiceerde Hawaiian sfeer songs maar ook tradiotionele Indische 

en Krontjongliederen. Restaurant Maertenshoek werd, mede door de 

meegekomen danseres, in tropische sferen gebracht. [MD]

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrijdag 2 november 
"BORRELAVOND" v.a. 21.30 uur

Woe.
31-10

Zalmfilet met  
gamba`s

of
Reepeper met  
appel compote

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
1-11
Vrij.
2-11
Woe.
7-11

Saté babi, rijst,  
atjar en kroepoek

of
Thaise visschotel,  
rijst en gado gado

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
8-11
Vrij.
9-11

Bij alle menu’s of plateservice 
gratis een blikje fris  

(behalve Red Bull)

----------------------------------------

Gezinszak friet met

4 vleeskroketten of  

4 frikandellen of  

4 kaassouffles  

met bekersaus € 8,95
----------------------------------------

Bak shoarma of gyros met
friet & saus NU € 4,95

----------------------------------------

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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patatdag, bij 

patatje -speciaal-
pindasaus GRATIS 
babi pangangrol 

(op=op)

Openingstijden 

Maandag 11.30 - 20.00 uur

Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

Lekker hoeft niet duur te zijn!


