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Uw lokale
drukwerkspecialist

•  Diverse uitvoeringen en kleuren

•  Full colour, zwart/wit of PMS

•  Met of zonder venster

•  Business of fun

•  Zelfde dag klaar kan

Wij adviseren u graag

in wat het beste bij

uw onderneming past!

Enveloppen nodig?
Leverbaar

vanaf
50 stuks

Wethouder opent expositie 
in de Kwinkelier

door Guus Geebel

Op zaterdag 6 oktober opende wethouder Anne Brommersma in Galerie Maan de expositie 
Textile Art & Fashion. De expositie wordt gehouden in het RecycleLAB en Galerie Maan in 

Bilthoven. Met de tentoonstelling wordt een bijdrage geleverd aan de verschillende duurzame 
activiteiten die in de maand oktober plaatsvinden.

Gea Schonewille van galerie 
MAAN vertelt in een openings-
woord dat Trudie van Haaster vorig 
jaar een modeshow had georgani-
seerd met kleding die iets nieuws 
waren van wat er al was. Het Re-
cycleLAB werd na die modeshow 
genomineerd als duurzaamste on-
dernemer van De Bilt. ‘In het Re-
cycleLAB komt alles bij elkaar. Het 
recyclen, het LAB dus het uitvinden 
met oude materialen, reststoffen en 
kunst, het zit er allemaal in.’ Crea-

tief maker en ontwerper Trudie van 
Haaster is eigenares van het ‘Recy-
cleLAB’. Zij creëert daar het hele 
jaar door ontwerpen voor een breed 
publiek onder haar eigen modelabel 
‘Fashion Fusion’. Met deze merk-
naam brengt ze haar werkwijze tot 
uitdrukking. ‘Het zijn mooie draag-
bare en niet-standaard combinaties. 
De stoffen en prints versterken el-
kaar, zodat een kledingstuk meer 
zeggingskracht krijgt. De creaties 
zijn duurzaam vervaardigd van res-

ten textiel, verkregen van ateliers 
en particulieren.’

Toost
Anne Brommersma, die duur-
zaamheid in haar portefeuille 
heeft, noemt het een hele eer om 
de expositie te mogen openen. 
‘Circulaire economie is één van de 
zeventien doelen van de Verenigde 
Naties en daar gaat het hier om, 
hergebruik van materialen. Trudie 
van Haaster maakt de mooiste din-

Gezellig Repair Café 
bij WVT

Zaterdag was het een gezellige drukte bij de WVT. Er kwamen 
bijna negentig mensen met hun kapotte spullen naar het Repair 
Café. Daarnaast waren er ook workshops te volgen van Klimaatge-
sprekken, was er de fietsverlichtingsactie van de ANWB en werd de 
Duurzame Week officieel geopend. 

Reparateur Koert nam na zes jaar afscheid van het repair café. Hij 
werd 's ochtends bij de koffie van harte bedankt voor zijn trouwe 
dienst en de gezellige jaren. De 12-jarige stagiar Pieter uit Maartens-
dijk repareerde zelf de stofzuiger van zijn moeder. Jan Vinke kreeg 
een stilstaande klok weer aan het lopen en naaisters Magda en Tiny 
hielpen velen bij het verstellen van hun kleren. Het volgende repair 
café is op zaterdag 10 november. 

Reparateur Koert (midden) kijkt 
een radio-cd speler na met hulp 
van stagiair Pieter (rechts). Op 
de achtergrond verstellen naai-
sters Magda en Tiny kleding. 
(foto Frans Poot)
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gen van restmaterialen en vooral 
kleding. De wethouder vertelt dat 
ze bij een bezoek aan het Recy-
cleLAB prachtige kledingstukken 
en sieraden heeft gezien. Ze vindt 
dat RecyleLAB duidelijk iets toe-
voegt, niet alleen in De Bilt, maar 
in de wijde omgeving. Anne Brom-
mersma citeert Trudie van Haaster: 
‘Het zijn extravagante, opvallend 

gestileerde en kleurrijke creaties’. 
In galerie Maan staat ware kunst, 
ook gemaakt van restmaterialen. 
Met een toost en een proost opent 
de wethouder daarna de expositie 
die tot en met 27 oktober duurt. 
Openingstijden: dinsdag t/m vrij-
dag 12.00 - 17.00 uur en zaterdag 
13.00 - 17.00 uur en als de spullen 
buiten staan.

V.l.n.r. Gea Schonewille, wethouder 
Anne Brommersma en Trudie van 
Haaster brengen een toost uit.

Tuinpad Demeter 
krijgt toplaag

Dankzij genereuze bijdragen van de Hubertusstichting en Stichting 
Masian kon er een nieuw asfalt pad worden aan gelegd in de tuin van 
Hospice Demeter. Het oude pad was van split; de patiënten konden 
moeilijk over het pad met een rollator of rolstoel en met een bed was 
het helemaal niet mogelijk; lekker van de tuin genieten was dan ook 
niet vanzelfsprekend. Dankzij deze stichtingen is er nu een verhard pad 
in een natuurlijke kleur en passend in en bij de rustgevende tuin. Op 12 
oktober tussen 10.00 en 13.00 uur kan iedereen deze prachtige veran-
dering bewonderen op de Internationale Dag Palliatieve Zorg. Demeter 
zal deze dag aandacht geven aan de betekenis van natuur voor patiënten 
en naasten in de palliatieve zorg. Meer informatie hierover op website 
www.hospicedemeter.nl

Er wordt druk gewerkt aan de verharding van het tuinpad. 
(foto Wim Westland).
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

14/10 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
14/10 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

14/10 • 18.30u - P. Vermeer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
14/10 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst 

met Ernst van den Hemel

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

14/10 • 10.00u - de heer Matthias
van der Weide

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
14/10 • 10.30u - Viering 95 jaar OLV-

kerk. Voorgangers Pastores G. Weersink 
+ mevr. A. van den Boogaard en

mevr. A. Veldhuis

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

14/10 • 10.15u - Ds. W. Scherff

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

14/10 • 10.00u - Ds. N. de Boo 
14/10 • 19.00u - Ds. P.L. de Jong

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
14/10 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
14/10 • 09.30u - Eucharistieviering 

pastoor J. Skiba 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
14/10 • 10.00u - Spreker Henri Hüpscher

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
14/10 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

14/10 • 10.00u - Ds. J.G. Blom
14/10 • 18.30u - Ds. G.J. Noordermeer

Onderwegkerk Blauwkapel
14/10 • 10.30u - Pastor C.J. Baan

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

14/10 • 10.30u - Ds. R. Alkema, 
Samendienst met PKN-Ontmoetingskerk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

14/10 • 10.00u - Ds. J. van Eck
14/10 • 18.30u - Ds. P.G. Oskam 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
14/10 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
14/10 • Kerkgebouw gesloten. 

Samendienst met PKN Holl. Rading

St. Maartenskerk
14/10 • 11.00u - Eucharistieviering 

pastoor J. Skiba 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

14/10 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee
14/10 • 18.30u - Ds. E.A.W. Mouissie

PKN - Herv. Kerk
14/10 • 10.00u + 18.30u -

Ds. M. van der Zwan 

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 13 oktober haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwete-
ringseweg. U wordt verzocht het 
papier (gebundeld of in dozen) of 
de papierkliko vóór 8.00 uur aan 
de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 13 oktober oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

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

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Liefde houdt niet op
waar leven eindigt.

Verdrietig, maar dankbaar voor de liefde waarmee zij ons heeft 
omringd, hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten 
nemen van mijn vrouw, onze moeder en mijn oma

Wil Dooren - Furster
Wilhelmina Frederieka

* Wijk en Aalburg † ’s-Hertogenbosch
30 december 1938 7 oktober 2018

Bert Dooren
Bart
Anneke
Niels

Schout van Brechtstraat 41
5237 SP ’s-Hertogenbosch

Wil is thuis.
Er is donderdag 11 - en vrijdag 12 oktober tussen 15.00 en 16.30 uur 
en tussen 19.00 en 20.30 uur gelegenheid afscheid van haar te 
nemen en ons te condoleren.

De uitvaartdienst is op maandag 15 oktober om 14.00 uur in de 
Oude Sint Nikolaaskerk, van Grevenbroeckstraat 2 te Helvoirt.
Aansluitend zal om 16.00 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden 
in Crematorium Rosmalen, Oude Baan-Oost 170 te Rosmalen.
Na afloop is er in de koffiekamer gelegenheid tot condoleren.

Prettig bewegen 

Op woensdagen wordt in de Cur-
susruimte van het Servicecentrum 
Maartensdijk aan het Maertens-
plein 96 aan 2 groepen gymnas-
tiek- c.q. beweeglessen gegeven 
door een fysiotherapeut. De lessen 
bestaan uit verbeteren van het uit-
houdingsvermogen, spierkracht, 
coördinatie en lenigheid. U kunt 
vrijblijvend een keer meedoen 
waarna in overleg wordt gekeken 
bij welke groep u het beste kan 
aansluiten. Tijden: 1ste groep van 
9.30 uur tot 10.30 uur en de 2de 
groep van 10.30 uur tot 11.30 uur. 

Social media voor ouderen

Bibliotheek Idea Bilthoven en 
SeniorWeb organiseren een ken-
nismaking met Social Media, 
waarin ouderen vrijblijvend ont-
dekken welke mogelijkheden soci-
ale media biedt. In kleine groepen 
maakt u kennis met WhatsApp, 
Twitter en Instagram. U maakt 
kennis met de basis van verschil-
lende sociale media en hoe deze 
van toepassing kunnen zijn. Er 
wordt zowel met pc’s als ook 
met uw eigen tablet gewerkt. Voor 
meer informatie en aanmelden 
kunt u terecht bij de bibliotheek 
of de website van Idea Cultuur. 
(Hadassa Punt)

Opbrengst collecte

De collecteweek van de Nier-
stichting in Maartensdijk heeft 
€ 1394,85 opgebracht. De Nier-
stichting zet alles op alles om 
nierziekten te kunnen genezen. De 
opbrengst uit de collecte helpt om 
deze ultieme droom voor nierpati-
enten te realiseren. 

Spreekuur Cliëntenraad

De Cliëntenraad De Bilt houdt 
spreekuur op donderdag 11 okto-
ber van 10.00 tot 11.00 uur in 
Servicecentrum Maartensdijk in 
Djjckstate, Maertensplein 98 en 

op dinsdag 16 oktober van 10.00 
tot 11.00 uur in Restaurant Bij 
de Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14 te De Bilt. Wie 
vragen heeft, ergens mee zit of 
gewoon kennis wil maken met een 
medewerker van de Raad is van 
harte welkom. 

Inspiratieworkshop ‘Emoties’

Ouders Lokaal organiseert don-
derdagavond 11 oktober om 20.00 
uur in Het Lichtruim (hal Wereld-
wijs), Planetenplein 2 te Bilthoven 
een inspirerende workshop over 
leren omgaan met emoties.  De 
workshop is voor ouders van kin-
deren in alle leeftijden. Deelname 
is gratis na aanmelding op www.
ouderslokaal.nl 

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 12 oktober wordt er 
geklaverjast in de kantine van 
SVM aan de Dierenriem in Maar-
tensdijk. Het begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is 
ook een loterij, voor € 0,25 per 
stuk zijn er loten te koop. Voor 
aanmelden: 0346 212366 of 06 
51832063.

Puur Dansen in De Bilt 

Puur Dansen organiseert weer een 
avond om puur te dansen. Ander-
half uur lang is de dansvloer voor 
jou. Je mag doen wat je wilt. Om 
je niet af te laten leiden van je doel 
(dansen en bewegen!), wordt er op 
de dansvloer niet gepraat. Ook in 
de muziek zitten geen teksten. De 
aftrap is op 12 oktober om 20.30 
uur. Vanaf 20.15 ben je al welkom 
bij de Beweegruimte, Molenkamp 
62, De Bilt. Aanmelden kan via 
www.puurdansen.nl. 

PraatLokaal Autisme

Het PraatLokaal Autisme op don-
derdag 11 oktober is een plek voor 
vaders en moeders van kinderen 
met (vermoeden van) autisme om 
met elkaar ervaringen uit te wisse-
len. Gebruik te maken van elkaars 
deskundigheid en steun te bieden. 
Op verzoek kunnen specifieke 
thema’s besproken worden. Het 
is een avond om even op adem 
te komen, andere ouders te ont-
moeten en je hart te luchten. Het 
Praatlokaal Autisme is bij vvso 

WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven 
van 19.30 tot 21.30 uur.

Pompoendag 

Zaterdag 13 oktober viert Tuin-
derij de Groene Steen de oogst 
van dit seizoen: een mooie kraam 
vol pompoenen in alle soorten en 
maten en heerlijke verse groenten 
van het land. Er is een leuke speur-
tocht voor kinderen over het erf. 
De bloemenpluktuin is zaterdag 
nog open en er is pompoentaart. 
De boerderij en tuinderij zijn open 
van 8.30 tot 16.00 uur. De speur-
tocht kan gedaan worden tot 14.00 
uur. Het adres is Universiteitsweg 
1, De Bilt. 

Jeugddienst in Westbroek

Op zondagavond 14 oktober is 
er in de Nederlands Gereformeer-
de kerk Westbroek een jeugd-
dienst met als thema ‘High five’; 

de dienst wordt geleid door Ds. 
Erik Mouissie uit Bunschoten. De 
eigen muziekgroep verleent haar 
medewerking. De dienst begint 
om 18.30 uur. Zie www.ngkwest-
broek.nl 

Maatje zijn geeft energie

Het Maatjesproject van Mens De 
Bilt is op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die zich graag inzetten 
voor hun medemens . Met een uur-
tje in de week kunt u een belang-
rijke bijdrage leveren als maatje 
voor iemand. Een praatje, een kop 
koffie, een luisterend oor of een 
wandeling. Contact en gezelschap 
waar iemand behoefte aan heeft 
en die ook u voldoening geven. 
Zaken die voor velen heel normaal 
zijn, maar die het leven van de 
ander weer een stuk plezieriger 
maken. Info hierover via Misja: 06 
47589223, Astrid: 06 47693237of 
mensmetelkaar@mensdebilt.nl 
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

80 jaar kerk in Hollandsche Rading
door Marijke Drieenhuizen

Het tweede weekend van oktober staat in het teken van 80 jaar Kapel in de Hollandsche 
Rading. Een Kapel die meer is dan alleen een plek waar kerkdiensten werden gehouden. Het 

weekend staat in het teken van verschillende activiteiten, zoals cabaret, een documentaire, een 
miniconcert op piano en dwarsfluit en een feestelijke kerkdienst.

In 1935 werd, onder aanvoering 
van Klaas van ’t Pad, de Vereeni-
ging tot Evangelisatie opgericht. 
Zijn dochter woonde met haar echt-
genoot en acht kinderen (de familie 
Grimm) aan de Tolakkerweg met 
daarnaast een perceel, waar een 
Utrechtse kolenboer een werkplaats 
had. In 1936 werd een gedeelte van 
de loods verbouwd en in gebruikt 
genomen door de Vereeniging. Hi-
ety Grimm: ‘Een mooie tijd waar 
veel verschillende predikanten te 
horen waren. Niet iedereen viel al-
tijd bij mij in de smaak en dan bood 
ik aan om voor de koffie na afloop 
te zorgen’. 

Kapel
Daarna werd de loods aangekocht 
door Klaas van ‘t Pad. In 1938 werd 
de loods afgebroken en bouwde de 
Vereeniging binnen drie maanden 
de Kapel in steen. In 1968 werd 
de naam omgezet in de Hervormde 
gemeente Advent en wijzigde de 
naam in Adventkapel. Vanaf 1960 
werd de ruimte te klein. Maar-
tensdijk breidde sterk uit met veel 
nieuwbouw en hier vestigden zich 
veel nieuwe (ook Hervormde) in-

woners, die zich meer aangetrok-
ken voelden tot de diensten in de 
Kapel. Vanaf dat moment werden 
er ook kerkdiensten gehouden in 
Maartensdijk. Daarna volgden in 
de tijd de wijzigingen van een Van 
Samen op Weg gemeenschap naar 
een PKN gemeente.

Intiem
Hiety Grimm, één van de acht 
kinderen Grimm, is geboren in 
Soekaboemi in het toenmalige Ne-
derlands Indië. Daar was je of ka-
tholiek of protestants. Toen haar 
vader met pensioen ging kwam het 
gezin naar Hollandsche Rading. 
Van loods tot kapel: Hiety, inmid-
dels 94 jaar praat graag en veel over 
de Adventkapel: ‘Wij waren het zo 
anders gewend, hier was alles zo 
streng. In heel lange gebeden werd 
God soms verteld hoe het zat. Wij 
begrepen dat niet, zo hoorde een 
kerk niet te zijn. Mensen moesten 
er een goed gevoel van krijgen. 
Onze Kapel werd een intieme kerk 
waar we nu nog steeds, met enthou-
siaste actieve en betrokken men-
sen samen werken’. Toen in 1968 
de naam werd omgezet in de Her-

vormde gemeente Advent kwam er 
ook een kerkenraad. Omdat men 
toen al op het standpunt stond dat 
mannen en vrouwen gelijk zijn, za-
ten er in die eerste kerkenraad ook 
twee vrouwen. Sinds 1984 is Hiety 
koster en verricht ze alle taken die 
daarbij horen. ‘Eigenlijk niet meer 
alle taken, ik mag niet meer op een 
trap klimmen om het bord waarop 
de liederen staan te vullen en het 
luiden van de klok lukt niet meer 
dat is te zwaar. Gelukkig heb ik 
daarvoor hulp’. 

Programma 
Vrijdag 12 oktober is er om 20.00 
uur een cabaretvoorstelling door 
René van der Beld. Inloop met kof-
fie en thee vanaf 19.15 uur. René 
van der Beld is predikant geweest 
in Leek, Maastricht, Aerdenhout 
en Bilthoven. Daarnaast is hij ook 
sinds de middelbare school bezig 
met cabaret. Hij speelt in Holland-
sche Rading zijn solovoorstelling 
‘Vertel me eens wat over vriend-
schap’. 
Henk Veenstra is vanaf dat hij in 
Hollandsche Rading kwam wonen 
(1967) betrokken bij deze kerk. Hij 

Filmbeelden over 
oud Maartensdijk

De Historische Vereniging Maartensdijk heeft filmbeelden uit eind 
50-er jaren gekregen, waarop bijvoorbeeld veel spelende kinderen te 
zien op de schoolpleinen van het dorp Maartensdijk. De School met 
de Bijbel - toen nog aan de Molenweg- en de openbare school aan de 
Dorpsweg. 

Er staan ook opnamen op van een viering van koningingedag, de vrij-
willige brandweer en vele neringdoenden zoals het inmiddels verdwe-
nen beroep van kolenhandelaar. De molen ‘De Hoop’ stond nog op de 
Molenweg.

Op maandag 15 oktober worden de filmbeelden vertoond. Indien er nog 
tijd over is worden nog beelden van de presentaties 2017 uit de diverse 
kernen vertoond. 

Tussen 10.00 en 12.00 uur in de activiteitenzaal van servicecentrum 
Maartensdijk in Dijckstate Maertensplein 96. De toegang is gratis. In-
formatie over de Historische Vereniging is daar aanwezig. 

Crowdfunding Eet Mee! verbindt
Regionaal initiatief slaat de vleugels uit

Stichting Eet Mee! uit De Bilt verbindt al ruim tien jaar mensen door etentjes bij mensen 
thuis mogelijk te maken. Studenten, vluchtelingen, ouderen, eigenlijk iedereen die zijn kring 
wil vergroten, treft elkaar aan tafel. Die ontmoetingen leiden tot bijzondere avonden, goede 

gesprekken en vaak tot blijvende contacten.

Eet Mee-etentjes brengen mensen 
uit de buurt met elkaar in contact, 
gaan sociale eenzaamheid tegen en 
bieden de kans om een ander ver-
haal te horen. Een reactie van een 
deelnemer: ‘Door een Eet Mee-
etentje heb ik mensen ontmoet uit 
mijn eigen buurt die ik voorheen 
helemaal niet kende. Nu hebben 
we regelmatig contact en zijn we 

er voor elkaar als dat nodig is. Echt 
een verrijking!’ 

Match
Welke reden deelnemers ook heb-
ben om mee te doen, Eet Mee 
maakt de juiste match op maat 
voor een gezellig etentje. Maar het 
computerprogramma dat Eet Mee 
nu gebruikt om matches tussen 

potentiële eters te maken, kan het 
groeiende aantal deelnemers niet 
meer aan. Daarom bouwt een team 
van professionals en vrijwilligers 
op dit moment aan een nieuw 
platform. Via een crowdfunding-
campagne die onlangs van start is 
gegaan, probeert het Eet Mee team 
daarvoor de financiële middelen 
binnen te krijgen.

heeft samen met cameraman Gert 
Jan Straalman een documentaire 
gemaakt over de geschiedenis van 
de (Advent)kapel. ‘Het is mooi ge-
worden, wij zijn er beiden trots op 
en hopen dat veel mensen dit stukje 
geschiedenis van een enthousiaste 
en betrokken groep mensen willen 
komen bekijken’. De documentaire 

is te zien op zaterdag 13 oktober 
om 14.00 uur. Diezelfde zaterdag 
volgt om 16.15 uur een minicon-
cert van Jochem van der Waals 
op piano en Carola van Iersel op 
dwarsfluit. Zondag wordt het fees-
telijke weekend afgesloten met een 
Kerkdienst met medewerking van 
de eigen Cantorij.

Hiety Grimm en Henk Veenstra voor hen zo geliefde Adventskapel. 

Eet Mee vraagt aandacht voor de crowdfunding-campagne in De Bilt. Jl. zaterdag stonden v.l.n.r. Annelies 
Kastein, Kim Kui, Robert Kalverda en Angelique Kalverda met een stand op de Hessenweg. 

Wie het verslag van de raad wilde lezen
moest dit keer echt op de website wezen
het stond namelijk wel
op vierklank punt en l
helaas werd daar niet naar verwezen

Guus Geebel Limerick
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ITALIAANSE DROOMMalse biefstuk gevuld met oude kaas, rucola, zongedroogde tomaat en pijnboompitjes

Special van de week!

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-marrakech
Ei-bieslook salade
Filet Americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

    VOORDEEL HELE WEEK

Lamsboutschijven
naturel of gemarineerd

Lamsshoarma

Runderschnitzels
naturel of gemarineerd

500
GRAM 9.98

500
GRAM 4.98

Magere runderlapjes

Malse procureurrollade

500
GRAM 7.50

9.98500
GRAM

STOMPETOREN 
OUD SNIJDBAAR

500
GRAM 6.50

Lekker voor het weekend!

500
GRAM 7.50

Overheerlijk!

2
VOOR 10.-

4
VOOR 5.-

GEGRILDE KIPPEN

GEGRILDE 
KIPPENBOUTEN

RIBLAPPEN
2

KILO 20.-
1

KILO 11.-

Gebraden rosbief
Gegrilde kiprollade
Boeren achterham

Nieuw!

BOEREN STOLWIJKER 
BELEGEN

500
GRAM 6.50 SAMEN

VOOR 7.50

HELE GRILLWORST 
EN LEVERWORST

Alleen vrijdag en zaterdag!

ALLE VLUGKLAAR 
PRODUCTEN!
Bijv. hamburgers, gehaktschnitzels, 
gehaktballen, gehaktsstaven etc.

4 + 1 
GRATIS

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle Rauwkostsalades 
Alle Stamppotten

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

Van onze patissier
Van onze bakker

Op veler verzoek:
VERBORGEN

SLAGROOMTAART

 € 14,95

•  Pilav met kip,
groenten en rijst

€ 1,25
100 gram

•  Vers gesneden
bietjes

€ 1,39
500 gram

•  Elstar handappels € 1,99
1,5 kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

DESEM-SPELT BROOD
100% spelt
 € 2,99
ALLEEN ZATERDAG
Kaas-uienbrood
(met of zonder spek)

 € 1,49

Ready to eat
MANGO
per stuk  € 0,99

Doyenne du Comice
HANDPEREN
Heel kilo  € 0,99

• Hollandse
Aardbeien

• Heerlijke nieuwe 
oogst mandarijnen

• specialiteiten uit 
Brussel

Alleen donderdag
Hollandse
PAPRIKA’S
2 voor € 0,99

Grote, Hollandse
BLOEMKOOL
per stuk € 1,49

Vers van de traiteur
•  Kantonese Kipschotel 

met rijst € 1,25
100 gram

•  Pasta Bresola met
tomaat, olijf en rucola € 1,49

100 gram

•  Snijbonen
gehaktschotel € 0,99

100 gram
VOLOP TE VERKRIJGEN
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Actie voor de publieke sector
door Henk van de Bunt

Dinsdag 2 oktober werd vanuit het Basisonderwijs (20 scholen) in De Bilt een rondje gemaakt 
langs de zorginstellingen en de wijkagentpost in de gemeente De Bilt. Zij deden de mensen die 
moesten werken (en dus niet in Den Haag konden protesteren) een handreiking door een doos 
‘Celebrations’ langs te brengen, naast een brief, met daarin vermeld waarom ook vanuit het 
basisonderwijs gevonden wordt dat de sector op de politieke agenda moet staan en blijven. 

Annemarie Hoornsman (voorzitter 
van het College van Basisschool-
directeuren in De Bilt) noemt een 

deel van de brief: ‘U bent vandaag 
niet naar Den Haag om te protes-
teren, omdat uw dienstrooster dat 

niet toestaat. U bent aan het werk, 
als verpleegkundige, verzorgende, 
als wijkagent, etc. etc. Binnen onze 

Uit de gemeenteraad van 27 september
door Guus Geebel

De gemeenteraad begint met het in acht nemen van een minuut stilte ter nagedachtenis van 
brandweerman Stefan Boortman die op 28 augustus overleed.  

Het inhoudelijke debat over het 
beschikbaar stellen van extra kre-
diet voor de realisatie van Integraal 
Kindcentrum De Regenboog werd 
niet in de openbaarheid gevoerd. 
Na afloop stelt burgemeester Pot-
ters vast dat de raad het advies van 
het college volgt om het onderwerp 
voor dit moment niet behandelrijp 
te beschouwen en terug te geven in 
handen van het college, en via de 
agendacommissie te komen met een 
nieuw voorstel. 

Benoemingen
Bij acclamatie worden benoemd tot 
raadsrapporteur voor gemeenschap-
pelijke regelingen en verbonden 
partijen van de gemeente De Bilt: 
Peter Weyers (GroenLinks) voor de 
GGD, Donja Hoevers (D66) voor 
de U10, en Henric de Jong Schou-
wenburg (VVD) en Theo Aalbers 
(ChristenUnie) voor het Recreatie-
schap Stichtse Groenlanden. De 
Jong Schouwenburg wordt tevens 
benoemd als lid van het Algemeen 
Bestuur van het Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden, Aalbers als 
plaatsvervangend lid.

HF Wittecentrum
De raad besloot het voorkeursrecht 
voor koop te vestigen voor een ter-
rein bij het HF Wittecentrum in De 
Bilt aan het Henri Dunantplein, in-
gevolge de Wet voorkeursrecht ge-
meenten. Peter Schlamilch (Forza) 
dient drie moties in die hij nader 
toelicht. In de eerste motie vraagt hij 
het college de voorlopige plannen 
niet uit te voeren maar in overleg 
met bewoners aan te passen tot een 

kleinschaliger project. In de tweede 
verzoekt hij de voorlopige plan-
nen zoals geschetst in de commis-
sie niet uit te voeren maar zodanig 
aan te passen dat het aansluit bij de 
wensen van de bewoners, met een 
betere mix koop, sociale huur. De 
derde motie noemt hij een motie van 
waarschuwing vanwege verkeerde 
informatievoorziening. Wethouder 
Dolf Smolenaers zegt in de commis-
sievergadering duidelijk uitgelegd 
te hebben waar het hier over gaat. 
‘Wij doen als college onze uiterste 
best om de woningopgave die we 
hebben in balans te brengen met de 
wensen van de buurt. Maar alles wel 
in de goede volgorde. De wet voor-
keursrecht gemeenten vraagt om een 
schetsmatige onderbouwing en die 
heb ik gegeven. Dit is het startpunt 
van het ruimtelijk traject. Hierna 
komt de stedenbouwkundige visie 
en volgend jaar het bestemmings-
plan en dan komen alle opmerkingen 
uit de motie aan de orde, maar niet 
voordat de buurt heeft gesproken. Er 
is nog van alles mogelijk. Nu moet 
de buurt lezen dat ik gezegd zou 
hebben dat er hoogbouw zou komen 
op verzoek van de bewoners en dat 
is niet juist.’ De drie moties worden 
met ruime meerderheid verworpen. 

Noorderpark-Ruigenhoek. 
De raad stelt de nota 'Toekomstper-
spectief Noorderpark-Ruigenhoek' 
vast als kader voor de toekomstige 
ontwikkelingen in het gebied Noor-
derpark-Ruigenhoek. Er werden 
twee amendementen ingediend. Het 
amendement ingediend door Theo 
Aalbers (ChristenUnie) en gesteund 

door PvdA en Fractie Brouwer dat 
vraagt om het aantal evenementen 
met een hoge geluids- en verkeers-
overlast voor omwonenden te be-
perken tot maximaal het huidige 
aantal evenementen, wordt na uitleg 
door wethouder André Landwehr 
ingetrokken. Een amendement inge-
diend door Peter Schlamilch (Forza) 
om op te nemen dat er geen uitbrei-
ding van het aantal evenementen 
mag komen wordt verworpen. De 
motie conserverende benadering 
Noorderpark-Ruigenhoek ingediend 
door Henric De Jong Schouwenburg 
wordt ingetrokken.
De meeste fracties zijn vooral be-
zorgd dat drukte en geluidsoverlast 
gaan toenemen. Han IJssennag-
ger (Bilts Belang) heeft er minder 
moeite mee: ‘We wonen aan de rand 
van de vierde stad van het land en 
een beetje levendigheid en bewe-
ging hoort daarbij. Vooral jongeren 
willen meer evenementen met veel 
beweging en ook geluid.’ Krischan 
Hagedoorn PvdA) krijgt een toezeg-
ging van de wethouder dat de toe-
gankelijkheid en toiletvoorzienin-
gen meegenomen worden. Michiel 
van Weele is blij met de visie maar 
wil meer duidelijkheid over het be-
heer, handhaving en toezicht. Henk 
Zandvliet (GroenLinks): ‘Er ligt een 
mooi plan dat gericht is op het ver-
groten van de mogelijkheden in het 
gebied.’ Jette Muijsson (Beter De 
Bilt) ziet liever geen uitbreiding van 
evenementen en meer gebruikers. 
Johan Slootweg (SGP) ziet de deur 
naar andere ontwikkelingen op een 
klein kiertje staan. ‘Wij willen vast-
houden aan ontwikkelingen voor dit 

gebied zoals we al heel lang voor 
ogen hebben.’ 
Wethouder Landwehr zegt dat dit 
toekomstperspectief al is omarmd 
door de stad Utrecht, de provincie, 
Stichting Groenlanden en Staatsbos-
beheer. ‘We onderhandelen niet met 
elkaar maar wegen de belangen met 
elkaar af. Daar zit het conserverend 
beleid in. Het is onvermijdelijk dat 
dit een uitloopgebied is, het hoort bij 
de stad maar het is van iedereen.’ 

Moties vreemd
Peter Schlamilch (Forza) dient een 
motie in naar aanleiding van het 
jaarverslag Vergunningverlening, 
Toezicht & Handhaving 2017. In 
de motie vraagt hij om voor decem-
ber 2018 te komen met een analyse 

van de problemen en tekortkomin-
gen. Hij vraagt om een actieplan 
en de raad daarover via een raads-
informatieavond in het eerste kwar-
taal 2019 te informeren. Portefeuil-
lehouder burgemeester Potters stelt 
dat de analyse waarom gevraagd 
wordt voor een groot deel in de nota 
zit. Hij ontraadt de motie en wil be-
gin volgend jaar een avond over dit 
onderwerp organiseren. Voor Schla-
milch reden om de motie in te trek-
ken.

Anne Marie ’t Hart (Groen Links) 
vraagt het college in een motie om 
in navolging van een zestigtal an-
dere gemeenten bij de staatssecreta-
ris van Justitie en Veiligheid en de 
premier te pleiten voor een ruimer 
Kinderpardon. Burgemeester Sjoerd 
Potters vindt het geen onderwerp 
voor de gemeenteraad, maar omdat 
de motie een meerderheid van de 
raad krijgt zal het college de motie 
doorgeleiden. 

Peter Schlamilch vraagt in een motie 
kerstpakketten voor de ambtelijke 
organisatie een lokale binding te ge-
ven met een waardebon te besteden 
bij lokale ondernemers. Erik van 
Esterik (PvdA) vindt dit geen taak 
van de raad. Burgemeester Sjoerd 
Potters stelt dat hiermee instemmen 
zonder dekking aan te geven niet 
verstandig is. ‘Als we een kerstpak-
ket gaan verstrekken wordt gekeken 
of we daar een lokale bestemming 
voor kunnen vinden.’ De motie 

Medewerkers van De Regenboog waren in de raadzaal aanwezig maar 
het onderwerp waar ze voor kwamen werd niet behandeld.

Anne Marie ’t Hart (Groen Links)

Dinsdag 2 oktober om 8.00 uur startte men bij Schutsmantel. Links Annemarie Hoornsman, directeur basisschool 
Wereldwijs. 

gemeente De Bilt komen wij daar-
om even bij een aantal van u langs 
om onze sector in het zonnetje te 
zetten. Wij, dat zijn uw collega’s 
vanuit het basisonderwijs. Het is 
belangrijk dat we de Publieke Sec-
tor nu onder de aandacht brengen 
van de politiek’. 

Regeerakkoord
Hoornsman noemt vervolgens een 
citaat uit het regeerakkoord: ‘Deze 
sectoren hebben ondersteuning en 
waardering nodig en ruimte voor 
de vakmensen die er in werken… 
Je genezen, dat doen artsen, voor je 
zorgen, dat doen verpleegkundigen 
en mensen in je omgeving. Agen-
ten waken over de straten. En het 
is die ene docent die mensen zich 
een leven lang herinneren, niet een 
beleidsnota uit Den Haag.’ 

Agenda
Hoornsman vervolgt: ‘Want wat als 
we niet de mensen voor deze sector 
kunnen vinden die we nodig heb-
ben? Wat als de leerkracht, de ver-
pleegkundige en de agent geen huis 
meer kan kopen of huren in grote 

delen van het land? Wat als de men-
sen die we opleiden binnen enkele 
jaren overstappen naar een andere 
sector? Laten we er daarom vooral 
met z’n allen voor zorgen dat de 
Publieke Sector op de agenda blijft 
staan, deel je zorg, gebruik je socia-
le media en schudt de mensen om je 
heen wakker zodat we de Publieke 
Sector weer kunnen vieren’.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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Geweldig
Wasresultaat!

Gegarandeerd!

Geluids
arm

Geluids
arm

MET 
3 JAAR 

GARANTIE

VINK GAAT VOOR

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459www.vinkwitgoed.nl

VOORDELIG HERVULLEN!

BIRTHDAY

LAATSTE WEEK

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

25e Citylauf Coesfeld 

In partnergemeente Coesfeld wordt op 13 oktober 
voor de 25e keer een Citylauf gelopen. Daaraan 
kan iedereen deelnemen als loper of als wande-
laar. De meest gelopen afstand is 5 kilometer. 
De Stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld wil, als 
er voldoende belangstelling is, met een bus naar 

Coesfeld. Er kunnen ook andere belangstellenden 
meereizen. Voor deze reis is aanmelding nodig via 
email: info@jumelage-debilt-coesfeld.nl. S.v.p. 
vermelden of u als loper of belangstellende mee-
gaat. Overige informatie via telefoon 030 2292573 
(Dick Verburg).

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

A.s. zaterdag

13 OKTOBER - JAARMARKT

op het Maertensplein

vanaf 10.00 uur

OP ONZE KRAAM

veel aanbiedingen met o.a. 

GEUREN en RIVIÈRA MAISON 

WOONACCESSOIRES

20% TOT 70% KORTING

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT • PLAATS 
TELEFOON • WEBSITE

GENIET VAN ONZE NAJAARSACTIES

ELEKTRISCHE
BLADBLAZER 
BGE 71

BENZINE-
BLADZUIGER 
SH 56

€ 99*
ipv € 120 

€ 299
ipv € 369  

BENZINE-
BLADBLAZER 
BR 350 

€ 499
ipv € 609  

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

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

De acties zijn geldig tot 20/12/2018.
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Symposium
toekomst Noorderpark

Westbroek - 13 oktober

Het Brigidasymposium dat op zaterdagmiddag 13 okto-
ber (vanaf 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur) georgani-
seerd wordt in de Hervormde Kerk van Westbroek is 
naast een herdenkingsbijeenkomst voor de oprichter van 
Brigida, Wim van Schaik, veel meer. 

Het bepaalt de aandacht bij het unieke landschap van het 
Noorderpark en is daarom van belang voor iedere inwoner 
en voor iedereen die cultuur en natuur van ons gebied een 
warm hart toedraagt. 

In de bijeenkomst wordt het grote cultuurhistorische en 
natuurbelang van het gebied vanuit diverse invalshoeken 
nog eens toegelicht. Bescherming van dit gebied werd door 
een vroegere generatie al bestuurlijk vastgelegd en deze 
bijeenkomst brengt dat, ook voor huidige generaties, nog 
eens onder de aandacht. 

En dat blijft nodig! Een voorbeeld: recent stelde de gemeen-
teraad van de Bilt de nota ‘Toekomstperspectief Noorder-
park-Ruigenhoek’ vast als kader voor toekomstige ontwik-
kelingen van dat deel van het gebied. Het is nu nog een 
stuk zonder concrete maatregelen, dus bij concretisering is 
zeker waakzaamheid geboden tegen ongewenste ontwikke-
lingen, zoals bijvoorbeeld intensivering van recreatie. Daar 
draaide het 20 jaar geleden ook al om!
Behoud voor de toekomst, door herinnering aan wat ooit 
werd afgesproken.

Aanmelden is niet verplicht, maar wel makkelijk voor ons: 
stichtingbrigida@gmail.com

Meezingavond in De Vierstee
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 13 oktober is het weer zingen geblazen in De Vierstee in Maartensdijk. Geniet van bekende 
nummers uit musicals als ABBA, The Sound of Music, Fame, Grease en De Jantjes en zing uit volle 

borst mee. Voor degenen die de tekst niet kennen: er hangt een heel groot scherm, met tekst.

'Het wordt weer tijd voor een feest 
in Maartensdijk', laat Edwin Plug 
van Vierstee 2.0 weten. 'En schrijf 
de datum maar vast op: zaterdag 
13 oktober. Thema van de avond 
is ‘musical’. ‘Volgens ons een leuk 
thema, omdat iedereen wel musi-
callnummers kent', vult organisa-
tielid Brigitte van der Heijden aan. 

Welkom
Er passeren dan ook heel wat be-
kende nummers de revue: ‘Wil-
kommen, bienvenue, welcome’ uit 
de musical Cabaret, ‘I will survive’ 
uit de musical Priscilla Queen of 

the desert, ‘Ik voel mij zo verdomd 
alleen’ uit de musical Ciske de Rat, 
‘There's no business like show-
business’ uit de musical Annie Get 
Your Gun, een aantal nummers uit 
de ABBA musical ‘Mama Mia’ met 
de nummers Mama Mia, Waterloo 
en Gimme Gimme Gimme, lied-
jes uit musicals van Annie M.G. 
Schmidt waaronder De Kat van 
Ome Willem, Mijn Opa en Wilt u 
een stekkie van de Fuchsia en een 
aantal nummers uit ‘The Sound of 
Music’, waaronder De Bergen Zin-
gen, Do Re Mi en Edelweiss en... 
nog heeeeel veeeel meer. 

Mobiel podium
Plug: 'Voor degenen die er vorige 
keer ook bij waren, het podium is 
volledig vernieuwd. Tijdens deze 
meezingavond wordt ons mobiele 
podium een catwalk. Ook onze ge-
luidsinstallatie is nu veel mooier 
dan vorige keer. Maar eigenlijk 
gaat het daar helemaal niet om. 
Het gaat uiteindelijk alleen maar 
om de gezelligheid en samen zin-
gen, met groepen als The Dreams, 
Sing4Fun, Rhythm & Roses, 
Kunst en Genoegen, Anneke Ise-
ger en Ignaas de Jong, Sterren van 
de hemel en Von Trapp Familie 
Het Nieuwe Lyceum.

Kaartjes
Kaartjes voor deze gezellige 
avond zijn te verkrijgen bij www.
vierstee.nl , Kapper Hans en de 
Primera in Maartensdijk. Wees er 
wel snel bij, er zijn slechts 200 
kaartjes en op is op. Ook De Vier-
stee 2.0 gaat met haar tijd mee, dus 
betalen kan ook via Ideal of met 
een mobiel bankpasje. De Maar-
tensdijkse Musical Sing-a-Long 
wordt gehouden op zaterdag 13 
oktober, aanvang 20.00 uur, deur 
open 19.30 uur, in de toneelzaal 
van De Vierstee, Nachtegaallaan 
30 in Maartensdijk.

Veel bezoek voor ‘eeuweling’
door Henk van de Bunt

Zaterdag 6 oktober werd de jubileumweek van de 100-jarige Julianaschool in Bilthoven 
afgesloten met een drukbezochte reünie, die vanwege het grote aantal, in drie leeftijdsgroepen 
was opgesplitst. In alle leeftijdscategorieën was men van heinde en verre en van heel dichtbij 
gekomen en waren er veel en spontane ontmoetingsmomenten. Het werd een groot spektakel 
waarbij mensen die in de afgelopen honderd jaar op de school hebben gezeten of er op een 

andere manier actief geweest zijn elkaar in een feestelijke sfeer ontmoetten.

Alle reünisten ontvingen een 80 
pagina’s tellend ‘Juul100’, een 
blad samengesteld voor alle gene-
raties, die leven in deze tijd. ‘Hon-
derd jaar Bilthoven en honderd jaar 
Julianaschool; dat bindt voor eeu-
wig’; aldus Ella Prins- van der Put, 
al 22 jaar directeur van de school. 
Samen met Anneke Iseger, Inge 
Pont en anderen maakte zij een 
blad over ‘deze buurtschool voor 
de wijk in 1918 opgericht voor 50 
kinderen en nu een school met 500 
leerlingen’. Volgens de samenstel-
lers ‘een blad, dat ligt in een jon-
gens- of meisjeskamer of noncha-
lant op de grond in een huiskamer 
of achterin de auto ligt om in te 
kijken tijdens een lange rit’.

Geschiedenis
De Julianaschool is gebouwd in 
1918 op de huidige locatie: Juliana-
laan 52 te Bilthoven. We lezen even 
mee met wat de Historische Kring 
‘dOude School hierover schrijft: 
‘Begin 1917 was de openbare Van 
Dijckschool in gebruik genomen. 
De Nederlandsch Hervormde Ge-
meente achtte het raadzaam ook 
een school in Bilthoven te stichten. 
Op 19 november 1917 werd daartoe 
de basis gelegd. Initiatiefnemer was 
dominee B. Batelaan, predikant 
van de Dorpskerk in De Bilt. De 
in 1918 gebouwde Nederlandsche 
Hervormde School met den Bijbel 
bestond uit twee lokalen plus een 
woning voor het schoolhoofd. De 

school startte met vijftig leerlingen. 
Al spoedig nam het aantal leerlin-
gen toe. In 1926 diende men twee 
klaslokalen bij te bouwen. Rond 
1930 kwamen er weer drie lokalen 
bij, alsmede een gymzaal’.

Vergroot
‘In de jaren 1968 en 1987 werd de 
school wederom verbouwd en ver-
groot. In 1995 begonnen er, blijkens 
een krantenartikel, verontrustende 
geluiden te klinken. Het leerlingen-
aantal was dalende. De school zou 
in het jaar 2000 volgens de prognose 
slechts 143 leerlingen tellen. De 
Vereniging voor Protestants Chris-
telijk Onderwijs kwam daartegen 
in verweer: ‘het aantal leerlingen 
was juist weer groeiend’. De school 
was zelfs te klein geworden en men 
wenste tot nieuwbouw over te gaan’.

Eigen naam
‘In 1995 is de Julianaschool gefu-
seerd met de Groen van Prinsterer-
school in De Bilt. Beide scholen 
gingen onder eigen naam en op ei-
gen locatie door. Ze kregen echter 
wel een gemeenschappelijk school-
plan dat door de nieuw aangestelde 
directeur Ella Prins geïntroduceerd 
werd. In februari 2002 besloot een 
meerderheid in de Biltse gemeente-
raad de nieuwbouw voor de Juliana-
school te realiseren op een parkeer-

plaats gelegen tussen de flats aan de 
Kruisbeklaan, de Groenlinglaan en 
de Goudvinklaan. Deze locatie riep 
echter bij omwonenden veel weer-
stand op en dus ging dat plan ook 
niet door dan ook niet door. Er wer-
den andere plannen gemaakt. Er zou 
op de plek van de bestaande school 
een nieuwe school gebouwd wor-
den. De 380 leerlingen werden tij-
delijk ondergebracht in een bedrijfs-
gebouw aan de Rembrandtlaan dat 

zo goed mogelijk als school werd 
ingericht. Op maandag 31 januari 
2005 werd de in 1918 ingemetselde 
steen door toenmalig burgemeester 
Tchernoff, in aanwezigheid van een 
groot aantal leerlingen, leerkrachten 
en ouders, uit de muur van de Juli-
anaschool verwijderd. De school 
werd kort daarna gesloopt en ter 
plekke werd een nieuwe school ge-
bouwd die medio 2006 in gebruik 
werd genomen’.

Ook de Maartensdijkse oud-leerlingen waren aanwezig: v.l.n.r. Wim, Jean 
en Piet Rijksen.

Al vanaf de eerste moment was het een drukte van belang.

In de school was een deel van de tentoonstelling over 100 jaar Bilthoven 
ingericht.

Edwin Plug, Brigitte van der Heijden en Renske Plug; drie van de meer 
dan 100 vrijwilligers tijdens Sing-a-Long.
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Voordeel

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

200

200

159

599

Geldig van donderdag 11 t/m zaterdag 13 oktober 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Appel� appen

vers uit eigen oven
4 stuks

Varkenshaas

500 gram

Goudeerlijk 
Kornbrood

per stuk van 

€2,09

Jan familiezak 
po� ertjes of 
pannenkoeken

per zak
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Ghanees schoolhoofd bezoekt
De Werkplaats

Met een uitbundige Afrikaanse dans door een aantal werkers wordt het schoolhoofd Anane 
Korsah op 19 september enthousiast in de lerarenkamer van de Werkplaats ontvangen. Het was 

een bijzonder moment.

Anane is op uitnodiging van de 
Stichting Ghana schoolsupport uit 
Bilthoven naar Nederland geko-
men. Hij had de vurige wens om 
het onderwijs in Nederland te leren 
kennen en die kennis mee terug te 
nemen naar zijn thuisland. De reis 
werd door hem persoonlijk gefi-
nancierd. Hij wil heel graag basis-
scholen in Nederland bezoeken om 
uiteindelijk scholen in zijn regio 
Sefwi Bekwai te kunnen verbete-
ren. 

Programma
John en Indra van Deemter (oprich-
ters van de Stichting) hadden een 
programma gemaakt, waardoor hij 
diverse basisscholen heeft kunnen 
bezoeken. In totaal acht scholen 
in verschillende omgevingen: een 

aantal in de Bijlmer, de Zuidas in 
Amsterdam, in Overvecht en twee 
scholen in Bilthoven: de jubile-
rende Julianaschool en De Werk-
plaats. Het was hartverwarmend 
hoe de schoolhoofden in Nederland 
hem ontvingen. Heel bijzonder 
was uiteraard ook het bezoek aan 
De Werkplaats dat een samenwer-
kingsverband heeft met de Stich-
ting Ghana schoolsupport. Mede 
dankzij donaties van onder andere 
De Werkplaats zijn er de afgelopen 
jaren een schoolbibliotheek en toi-
letgebouw gerealiseerd. Daarnaast 
kon het schoolmeubilair voor 500 
kinderen worden gemaakt. Op dit 
moment worden er nog meer ban-
ken en stoelen gemaakt in Ghana en 
is de bouw van een kleuterschool in 
volle gang. 

Dimensie
De ontvangst in de lerarenkamer 
kreeg een extra dimensie toen 
Anane Korsah aan de directeur van 
de basisschool, Anne-Mieke Bul-
ters, een oorkonde overhandigde 
als dank voor de (financiële) steun. 
Daarna kreeg Anane een uitgebrei-
de rondleiding zowel op de basis-
school als op het middelbaar van 
oud-medewerker Ronald Hilbers. 
Het onderwijssysteem in Nederland 
heeft ontzettend veel indruk op het 
Ghanese schoolhoofd gemaakt en 
hij verzekerde ons dat hij heel veel 
geleerd heeft en dat hij veranderin-
gen wil doorvoeren op zijn Corsa-
school met 500 kinderen. Met name 
de omgang met kinderen, werken 
vanuit vertrouwen, een veilige 
leeromgeving bieden, kinderen zelf 
verantwoordelijkheid geven en bij 
problemen met kinderen in gesprek 
te gaan.  

Emmaus
Anane heeft een fantastische tijd in 
Nederland gehad. Hij heeft in Bilt-
hoven ook nog de Emmaus bezocht 
(die ook veel projecten meegefi-
nancierd heeft) en een presentatie 
gegeven over de impact van de 
projecten in Ghana. Daarna werd 
ook nog een bezoek gebracht aan 
EkoPlaza en winkel Moos en kon 
Anane zien waar de keukenschor-
ten, tasjes etc. belangeloos door 
deze winkels worden verkocht voor 
de Stichting. Hij vertrok weer naar 
Ghana met vier gedoneerde laptops 
die bij Dutchnet gratis zijn nageke-
ken en met nog twee volle koffers 
vol met spullen. Zie verder www.
ghanaschoolsupport.nl.

(John van Deemter)Directeur Anne-Mieke Bulters krijgt een oorkonde overhandigd. 

Rover Crofts Groep bouwt 
zendtoren

door Walter Eijndhoven

Ieder jaar vindt, tijdens het derde weekend in oktober, de Jamboree on the Air (JOTA) plaats. 
Dit jaar voor de 61e keer. Een evenement waarbij scouts van over de hele wereld proberen 

contact met elkaar te leggen via zelfgemaakte zendtorens. De Rover Crofts Groep
uit Bilthoven staat in Nederland bekend om haar grote JOTA torens. 

Groen v. Prinstererschool 
opent Kinderboekenweek

Op donderdag 4 oktober heeft groep 3 van de 
Groen van Prinstererschool op feestelijke wijze de 

Kinderboekenweek bij boekhandel Bouwman geopend.

Het thema van de Kinderboekenweek is ‘vriendschap’. De kinderen 
van de groepen 3 en 8 hebben de etalage en de boekhandel prachtig 
versierd in dit thema. Bij binnenkomst mochten 2 kinderen een lint 
doorknippen waarmee de Kinderboekenweek officieel geopend werd. 
Daarna was er een leuke speurtocht en 3 kinderen uit groep 8 lazen 
nog een verhaal voor over vriendschap. De kinderen werden ook nog 
getrakteerd op lekkers en kregen een mooi boek cadeau. Op 11 oktober 
geeft de hele school een voorstelling voor de ouders over het kinder-
boek ‘De Reuzenperzik’ van Roald Dahl. Deze voorstelling vindt plaats 
in de sporthal De Bilt. (Annemieke van den Brink)

Er wordt aandachtig naar het voorlezen geluisterd.

De JOTA is een communicatie-
weekend, waarbij verschillende 
technieken worden gebruikt om te 
communiceren. Van over de hele 
wereld proberen scouts met elkaar 
in verbinding te komen met behulp 
van amateurradio’s.

Kappen
‘De ‘Jamboree on the Air’ is een 
wereldwijd evenement, waarbij 
wij met andere scoutinggroepen in 
contact proberen te komen’, vertelt 
Stefan van der Grift, van de Rover 
Crofts Groep. ‘Donderdag 11 okto-
ber beginnen wij met het bouwen 
van de 25 meter hoge toren. Daar-
bovenop komt dan nog de antenne 
van 10 meter hoog’. Maar voor het 
zover is, moesten de scouts nog bo-
men kappen in het bos. Samen met 
de boswachter werden enige bomen 
uitgezocht en omgekapt. Jasper, 
eveneens behorende tot de leiding, 
vult Stefan aan: ‘Natuurlijk kappen 
wij niet zomaar bomen in het bos. 
Dit gaat echt in samenspraak met 
de boswachter. Na het kappen zijn 
de bomen naar ons terrein (in het 
Heidepark) versleept’. 

Uitzicht
Drie dagen lang wordt met veel 
scouts hard gewerkt aan de toren, 
van 8.00 uur ‘s ochtends tot maxi-
maal 22.00 uur ‘s avonds. ‘Met be-
hulp van hout en touw maken wij 
twee spanten (zijkanten) die op de 
grond zijn uitgelegd en aan elkaar 
worden verbonden als de toren re-
chyop staat. Daarna begint het ech-
te werk. Tijdens de JOTA klimmen 
wij in de toren en van daaruit heb 
je een mooi uitzicht. De toren heeft 
een platform op 25 meter hoog en 
je kijkt over de bomen naar Baarn, 
Hilversum, Utrecht en Zeist’.

Gezekerd
Het echte weekend vindt plaats op 
20 en 21 oktober. Dan proberen 
alle scoutinggroepen met elkaar in 
contact te komen door middel van 
de radiosignalen, die via antennes 
op de toren worden verstuurd en 
ontvangen. Op zaterdag 20 oktober 
organiseert de Rover Crofts Groep 
een activiteit voor scoutinggroepen 
uit de hele regio, waarbij de JOTA 
natuurlijk centraal staat. Zondag-
middag hebben scoutsleden de kans 
om gezekerd en onder toezicht naar 
het observatieplatform te klimmen. 
Na alle activiteiten wordt de toren 
weer afgebroken.

De 25 m. hoge toren. Daarbovenop 
komt dan nog de antenne van
10 meter hoog.

Bijscholing autorijden
Verkeer Nederland afdeling De Bilt biedt een bijscholingscursus die 
bestaat uit een theorie deel (40% van de verkeersregels zijn gewijzigd 
in de afgelopen tien jaar!), een workshop en rijden in je eigen auto. Let 
wel: het is een bijscholing en geen examen, dus het rijbewijs staat niet 
ter discussie. De bijscholing is op maandag 29 oktober in het H.F. Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Er zijn twee mogelijkheden: 
van 9.00 tot 12.15 uur of van 13.00 tot 16.15 uur. 

Aanmelding is mogelijk voor hen die woonachtig zijn in De Bilt, in het 
bezit zijnde van een geldig rijbewijs B en een auto besturen, waarvoor 
een WA- en een ongevallen-inzittenden-verzekering is afgesloten. Aan-
melden kan tot uiterlijk zaterdag 20 oktober telefonisch of schriftelijk 
via e-mail: vvn.debilt@kpnmail.nl.
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Verleidelijk comfortabele herenschoenen

Maat 39-50
Wijdte F T/M K

Finn comfort

MBT

Finnamic

Meindl

Solidus

Xelero Kamo GutsuXelero 

Solidus
Wijdte K

Extra breed

Wijdte G t/m M 

Extra stabiele
zool

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

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Een gratis kop koffi e of thee
bij binnenkomst!

Pedicure aanwezig.

8,9
597 recensies

Al zeven jaar
op rij de beste!

Wijdte G/H
Finnamic
Wijdte K

Finn comfort
Extra breed

Solidus
Wijdte G/H

Solidus
Wijdte G t/m 

Meindl

MBTMBT

Kamo Gutsu

op álle bollen, 
kassakorting 

20%

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883 - www.vaarderhoogt.nl Ook zondags open 12.00-17.00 uur

Aanbieding geldig t/m dinsdag 16 oktober

BOLLE BOEL
 en óók een héleboel, bij ‘t Vaarderhoogt

Ze zijn er weer ... állemaal: tulpen, krokussen, narcissen, zomerbollen enz. enz. 
Een bont gezelschap van pakweg 30.000, ze liggen te wachten om door u 
geadopteerd te worden om in de vroege lente van volgend jaar nóg eens 
hélemaal uit hun bol te gaan in uw tuin. U hoeft ze alleen maar in de aardbol 

te stoppen en te wachten tot ze hun bolle-
tje boven de grond uitsteken om tot volle 
bloeiende wasdom te komen. 
Dat dat gaat gebeuren staat vast, want 
we hebben het natuurlijk wél over de 

échte Vaarderhoogt kwaliteit!!!

PS. vanaf 17 november 
hebben we ook oliebollen

Zaterdag 13 oktober 2018
11.00-14.00 uur

Het Lichtruim
Planetenplein 2, Bilthoven

Volg de MENS De Bilt 
vrijwilligersbanenroute

www.mensdebilt.nl

Vrijwilligerswerk 
Gewoon doen!

Meedoen en Samen 

www.mensdebilt.nl
Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen.

Vrijwilligerswerk 
Gewoon doen!

Vrijwilligerswerk is een mooie manier om bij te dragen aan een betere wereld. 
Ook is het leuk om mensen te ontmoeten en actief te blijven. In gemeente De Bilt 
zijn er heel veel verschillende mogelijkheden. Voor iedereen is er wel wat te doen, 
dus kom naar de vrijwilligersbanenroute. 

PROGRAMMA
Om 11 uur is de feestelijke opening in Het Lichtruim in Bilthoven. Hier zijn ruim 
30 organisaties aanwezig die u graag vertellen over hun activiteiten. Ook kunt u 
organisaties op locatie bezoeken. Zij zijn vandaag speciaal voor u open zodat u met 
eigen ogen kunt zien wat er allemaal te doen valt als vrijwilliger. Kijk op de website 
voor actuele informatie, www.mensdebilt-vwc.nl.

VRIJWILLIGERSCENTRALE
Kunt u niet langskomen op 13 oktober? 
Kom dan langs tijdens onze inloopspreekuren op:

Woensdagmiddag van 14 tot 16 uur in Servicecentrum MENS De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 in De Bilt

Vrijdag van 10 tot 12 uur in Het Lichtruim (trappen richting de bibliotheek) 
Planetenplein 2, Bilthoven

Natuurlijk kunt u ook altijd bellen of mailen voor een afspraak: 

T 030 744 05 95
M 06 17007462
E  vrijwilligerscentrale@mensdebilt-vwc.nl
W www.mensdebilt-vwc.nl

MdB_Banenroute2018_A5_19sept2018DEF.indd   2-3 18-09-18   20:19

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

TAMME KONIJNEN ACHTERBOUTEN

Voor de liefhebbers. ca. 90 minuten stoven met bijv. 

witte wijn, kruidnagel & kruiden
100 gram 1,50

LAMSSCHOUDERSTUKJES

Met een beentje. Om te stoven of voor in de oven. 

Gemarineerd of naturel
100 gram 1,35

BLACK ANGUS RIBLAPJES

120 dagen graan gevoerd. Smelt op de tong. Ca. 2 

uur stoven. Ook lekker voor uw stoofpotjes
500 gram 8,25

MAGRET DE CANETTE

De originele Franse. Met een randje vet. Voor in de 

pan of in de oven
100 gram 2.45

BLACK ANGUS BURGERS

100% angus runvlees met zout, peper, mosterd & 

verse bieslook. Rosé of gaar te bakken
100 gram 1,49

OOSTERS KIPSLEETJE

ca. 20 minuten in de oven op 170C. Met o.a. kipfilet, 

spek, zontomaat, courgette, cashewnoten enz.
100 gram 1,35
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 8 oktober t/m zaterdag 13 oktober. Zetfouten voorbehouden.

Musical Sing-A-Long

Zaterdag 13 oktober wordt in de Vierstee te Maar-
tensdijk een avond georganiseerd vol meezing 
nummers uit onder andere de musicals:Mama Mia, 
Grease, Cabaret, Annie M.G. Schmidt, Fame, The 
Sound of Music en nog veel meer. Deelnemers aan 
deze avond zijn Harmonie Kunst en Genoegen, 
Rythm & Roses, Familie von Trapp, Sing4Fun, 
The Dreams en De sterren van de hemel. Ook 
Anneke Iseger met toetsenist Ignaas de Jong 
verlenen hun medewerking. Toeganskaarten via 
www.vierstee.nl en bij Kapper Hans Stevens en de 
Primera in Maartensdijk. aanvang 20.00 uur.

Mantelzorger in balans

Steunpunt Mantelzorg organiseert samen met een 
vitaliteitscoach een workshop om vitaal en in 
balans te blijven. Werkende mantelzorgers en 
mensen die overdag verhinderd zijn van harte wel-
kom tijdens deze avond-workshop. De workshop 
is op 16 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in Ser-
vicecentrum Mens De Bilt, Prof. P.J.W. Debijeweg 
1 in De Bilt. Aanmelden kan per e-mail (mantel-
zorg@mensdebilt.nl) of via tel. 030 7271556. De 
toegang is gratis.
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RIVM naar buiten tijdens
Weekend van de Wetenschap

door Walter Eijndhoven

Tijdens het Weekend van de Wetenschap op zaterdag 6 en zondag 7 oktober, stelden weer vele 
onderzoeksinstellingen, hogescholen en universiteiten hun deur open voor bezoekers. RIVM in 
Bilthoven deed het dit jaar anders en ging het land in om het gesprek aan te gaan met burgers.

Het doel van deze gesprekken is het 
binnenhalen van informatie, waar 
de burger tegenaan loopt op onder-
werpen die de volksgezondheid en 
het milieu aangaan. Informatie die 
medewekers binnen RIVM weer 
kunnen gebruiken binnen hun dage-
lijks werk.

Rondleiding
Vier RIVM’ers stonden vrijdag-
ochtend 5 oktober op de stoep bij 
zorgboerderij Nieuw Toutenburg in 
Maartensdijk, voor een rondleiding 
door eigenaren Wouter en Marjolein 
van Oostrum. ‘Wij bieden klein-
schalige dagbesteding aan mensen 
met een verstandelijke beperking of 
psychische problemen’, vertelt Van 
Oostrum. ‘De wensen van de deel-
nemers zijn bij ons het uitgangspunt 
bij de invulling van de dag’. De 
zorgboerderij richt zich voorname-
lijk op groenteteelt, teelt van zacht 
fruit en veehouderij. 

Luisteren
Tijdens de gesprekken met Wou-
ter en Marjolein luisterden de RI-
VM’ers waar de cliënten en de ei-
genaren van de boerderij tegenaan 
lopen, bijvoorbeeld hoe om te gaan 

met de dieren? Op de boerderij lo-
pen varkens, koeien, pony’s, kip-
pen, konijnen en geiten. Op het erf 
hangen overal bordjes met geboden 
waar de bewoners zich aan moeten 
houden, zoals ‘was je handen na het 
aanraken van de dieren’. Iets waar 
de RIVM’ers het hartgrondig mee 
eens zijn. Zo voorkom je ziekten die 
dieren kunnen overdragen. 

Universiteit Utrecht
Terwijl bij het RIVM de medewer-
kers juist naar buiten traden, ont-

ving de Universiteit Utrecht bezoe-
kers van buitenaf. Zij lieten de vele 
bezoekers kennismaken met onder-
zoeken en experimenten: ‘Maakt 
aardig zijn gelukkig?’, ‘Een dagje 
in de cel: schimmels’, ‘Open dag 
van het heelal’, ‘Oog in oog met een 
walvisskelet’, of ‘wat gebeurt er in 
je hersenen als je opgroeit’. Hersen-
wetenschapper Dr. Matthijs Vink 
vertelde hier meer over. Volgend 
jaar is er weer een Weekend van de 
Wetenschap. Voor meer informatie: 
www.weekendvandewetenschap.nl.

Medewerkers RIVM in gesprek met de eigenaren van zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg.

Kick-off
‘Week van de Duurzaamheid’

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 6 oktober vond in het WVT aan de Talinglaan in Bilthoven de aftrap plaats van de eerste 
Week van de Duurzaamheid in De Bilt. De officiële kick-off bestond uit het aanbieden van het 
Duurzaamheidssymbool aan Wouter en Marjolein van Oostrum, eigenaren van zorgboerderij

Nieuw Toutenburg in Maartensdijk. Eerder deze week ontvingen ook Dirk-Jan Stelling
en Martine Wismeijer van Landwinkel De Hooierij het Duurzaamheidssymbool. 

Een Bilts Duurzaamheidssymbool 
moet iemand echt verdienen en 
wordt ingezet bij een duurzaam en 
succesvol initiatief binnen gemeen-
te De Bilt. Landwinkel De Hooierij, 
een onderdeel van Zorgboerderij 
Nieuw Bureveld en Zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg ontvingen beide 
het duurzaamheidssymbool voor 
hun medewerking aan het collectief 
zonnestroomproject van BENG! 
De eigenaren van beide boerderijen 
stelden de daken van hun boerderij 
c.q. hun bijgebouwen beschikbaar 
aan buurtbewoners om hun zonne-
panelen te plaatsen. 

Activiteiten
De hele week vinden diverse ac-
tiviteiten plaats op het gebied van 
duurzaamheid. 
• In de bibliotheek is een display 

ingericht met allerlei boeken en 
informatie over duurzaamheid. 

• Zandzegge eet tijdens haar club-
avond op 8 oktober vegetarisch. 
Daarnaast hebben de leden van 
Zandzegge ieder voor zich één 
of meer duurzame activiteiten 
gekozen en dat op een post-it 
genoteerd, meest te maken met 
duurzaam inkopen doen en eten.

• Bij de bibliotheek kan iedereen 
doppen inleveren ter ontlasting 
van het milieu en ter ondersteu-

ning van KNGF Geleidehonden.
• In de Week van de Duurzaamheid 

heeft Emmaus een kortingsactie 
op truien en gordijnen. Zo kan 
iedereen zich wapenen tegen de 
kou en het kost minder energie.

• Er wordt een informatieweek 
gehouden over zonnepanelen in 
de dorpshuis Groene Daan in 
Groenekan.

• Sweco Nederland heeft de am-
bitie uiterelijk in 2035 volledig 
CO2-neutraal en circulair te zijn. 

In het kader van deze ambitie or-
ganiseren zij een interne campag-
ne om de afvalscheiding binnen 
het bedrijf verder te verbeteren.

• Er is een bijeenkomst in het kader 
van Duurzame Mobiliteit. Ieder 
bedrijf is van harte uitgenodigd 
hieraan deel te nemen.

• Gedurende de hele week vinden 
nog veel meer activiteiten plaats 
binnen de zes kernen. Voor meer 
informatie: www.duurzaamdebilt.
nl.

Uit handen van wethouder Anne Brommersma (r) kregen Wouter (m) en 
Marjolein (l) het Duurzaamheidssymbool.

Hulp voor
Griftenstein & Zorg 

Medewerkers van Rabobank Rijn en Heuvelrug hebben maandag 1 ok-
tober geholpen met het gereed maken van een heus speelbos bij Zorg-
boerderij Griftenstein & Zorg in De Bilt. Zij hielpen bij werkzaamhe-
den voor het ontwikkelen van speelactiviteiten, zoals een touwbrug en 
een echt vlot. Het nieuwe speelbos geeft de kinderen de mogelijkheid 
om lekker buiten te spelen en vies te worden. 

De geboden hulp was een initiatief van Rabobank Rijn en Heuvelrug en 
Samen voor de Bilt en werd georganiseerd tijdens de Aandeel In Elkaar 
Week: een initiatief van de Rabobank waarin meer dan 100 medewer-
kers van de bank hun betrokkenheid hebben getoond. Zij deden vrijwil-
ligerswerk bij verschillende maatschappelijke organisaties in de regio. 
(Suzanne Baan - Van der Zwan)

Bankmedewerkers helpen Griftenstein & Zorg met aanleg van 
speelactiviteiten voor cliënten. (foto Hans Lebbe)

Schoonmaak bij 
Landlust

Zaterdag was het najaar-schoonmaak-dag voor de bewoners van Com-
plex Landlust aan de Alfred Nobellaan in De Bilt. Met een knipoog 
naar NL-Doet noemen zij dat daar een Landlust-Doet-dag. Vanaf 9 uur 
was er een groot aantal bewoners bezig om het geheel er weer netjes 
uit te laten zien. Een  ander gedeelte van de bewoners zorgde voor de 
versnaperingen: er was gekookt, gebakken en de dag wordt afgesloten 
met een drankje.  Regina Tersteeg)

De schoonmaakploeg van Landlust. [foto Henk van de Bunt]

Zwemfestijn groep 7
In zwembad Brandenburg vindt op de 

woensdagochtenden 17 en 31 oktober weer het jaarlijkse 
zwemfestijn plaats voor basisschoolleerlingen uit de 

groepen 7 van de diverse basisscholen in De Bilt. 

Zo´n 400 leerlingen zullen dan het zwembad bevolken. Zij zwemmen 
allemaal een baantje school-, rug- en vrije slag. Daarna volgt een es-
tafette voor iedereen wordt de ochtend afgesloten met een zwemhin-
dernisbaan door het gehele zwembad. Op 17 oktober zwemmen om 
8.30 uur Wereldwijs, Patioschool en de Regenboog en vanaf 10.30 uur 
de Theresiaschool, Zonnewiel en de van Dijckschool. Op 31 oktober 
zwemmen eerst de: Groen van Prinstererschool, Michaëlschool en de 
Rietakker en daarna de Julianaschool, Nijepoort-school en de Martin 
Luther Kingschool. Beide dagen zal het festijn rond 12.00 uur afgelo-
pen zijn. Publiek is van harte welkom.
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Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Maertensplein
zaterdag 13 oktober

10.00 - 17.00 uur

Najaarsmarkt
  Groenekan   T +31(0)346 213204    info@arinfo.nl

service voor ondernemers

Cuba in Theater Het Lichtruim
Op zondag 14 oktober staat er om 15.00 uur een zomers matinee op het programma van 

Theater Het Lichtruim, Cuba In door Fernando Lameirhinas. 

Fernando Lameirinhas, de gepas-
sioneerde gitarist en zanger van 
Portugese fado’s, neemt het pu-
bliek in dit theaterconcert mee 
naar Cuba. Begeleid door een vijf-

koppig ensemble vertelt en zingt 
hij over de schoonheid van dit exo-
tische eiland en brengt u in zwoele 
Latijns-Amerikaanse sferen. Nog 
niet zo lang geleden bezocht de 

Portugese singer-songwriter Fer-
nando Lameirinhas Cuba. Het was 
een rondreis, zonder vooropgezet 
doel. Maar hij raakte in de ban van 
dit legendarische eiland. Om met 
Lameirinhas’ woorden te spreken: 
‘Ik heb me liefdevol laten infecte-
ren’. Zijn impressies geven zowel 
blijk van de schoonheid als van de 
schaduwzijde van dit exotische ei-
land. Zwoelheid, zachtheid en be-
weeglijkheid, versus verschraling 
en verwaarlozing. Lameirinhas is 
één van de boegbeelden van de 
wereldmuziek in Nederland. Hij 
woont sinds 1975 in Amsterdam.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is 
een aantal kaarten beschikbaar. 
Stuur een mail naar info@vier-
klank.nl met in het onderwerp 
'Cuba' om hiervoor in aanmer-
king te komen. De kaarten wor-
den vrijdag 12 oktober onder 
de inzenders verloot. Iedereen 
krijgt bericht.

Fernando Lameirhinas, (foto Trees Neijndorff)

Kunst uit eigen provincie

In de kerstvakantie vindt de expositie Kunst uit 
eigen provincie bij WVT (Talinglaan 10, Bilt-
hoven) plaats. Ben jij of ken jij een (beginnend) 
kunstenaar, woonachtig in de provincie Utrecht en 
heb je interesse om te exposeren voor een breed 
publiek? Stuur dan jouw aanmelding per e-mail op 
naar info@vvsowvt.nl uiterlijk 15 oktober naast een 
algemene beschrijving van het te exposeren werk. 

Bazaar en Rommelmarkt 

Van 1 t/m 3 november is de bazaar bij WVT, 
Talinglaan 10 te Bilthoven. Spullen hiervoor kun-
nen ingeleverd worden in de hal bij de receptie. 
Op zaterdag 20 oktober worden spullen opgehaald. 
Neem hiervoor contact op via info@wvt.nl.
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Stichtsche rugbyers volop in actie
Het rugby seizoen voor de jongens en meiden van de Stichtsche Rugby Football Club is 
inmiddels weer in volle gang. Met twee volledige jeugdteams in de Midden Nederland 

competitie is de regionale aanwezigheid van de Stichtsche Wolven een feit. 

De jongeren hadden vorig week-
end de aftrap van het seizoen 2019 
in Hilversum. Voor het nieuwe U8 
team was het even wennen om nu 
voor het eerst echt Tag rugby te 
spelen. De eerste paar wedstrijden 
kon de nieuwe aanwas Wolven 
nog geen vuist maken maar ple-
zier was er in overvloed. De oude 
garde jeugdspelers speelt inmiddels 
in een hogere competitie waarbij 
Tag Rugby plaats heeft gemaakt 
voor Contact Rugby waarbij ge-
tackeld mag worden. Ook dit was 

even wennen maar al snel kregen 
de jongens en meiden door hoe 
deze spelvorm werkt. De tweede 
wedstrijd lieten ze met een mooie 
overwinning zien dat ze echte rug-
byers worden. Met een goed gevoel 
over de eerste wedstrijd verlieten 
de jongens en meiden het veld in 
Hilversum. 

Rugby
Volgens de legende pakte een voet-
baller in het plaatsje Rugby in 1823 
de bal op en rende ermee naar het 

goal van de tegenstander. Anno 
2018 is rugby een stoere sport 
waar sportiviteit, discipline en res-
pect voorop staan. Mede daardoor 
neemt de populariteit van deze sport 
steeds meer toe. Bilthoven heeft 
sinds 2013 een eigen rugbyclub. 
Al ruim een jaar trainden tientallen 
kinderen fanatiek op het gras voor 
het gemeentehuis, maar nu beschik-
ken de Stichtsche Wolven over een 
eigen trainingsveld bij hockeyclub 
SCHC. Info srfc@srfc.nl.

(Toine van der Poel)

Het rugby seizoen is alweer in volle gang. Het seizoen kent geen winterstop en loopt door tot begin juni. 

2e Bilts viertallenkampioenschap bridge
Op 6 oktober dongen in totaal tien 
viertallenteams van (vijf van de 
acht) bridgeclubs uit de Gemeente 
De Bilt mee naar het 2e kampioen-
schap. Vanwege het overlijden van 
een deelnemend lid van BC Con-
cordia ’86 had deze vereniging, 
die vorig jaar de titel had behaald, 
zich moeten afmelden. Dit jaar 
eindigden BC Bilthoven en BC 
Dombridge in wedstrijdpunten ge-
zamenlijk bovenaan waarna de uit-
slag in IMP’s de beslissing moest 
brengen en BC Bilthoven met de 
beker naar huis ging.

(Gerard Loeber)

BC Bilthoven gaat met de eer naar huis.

De extra prijs voor het viertal dat individueel het best gescoord had ging 
naar de Thuisbridgers van het RIVM. 

Kampioen
Centrals Dames 2 

Maandagavond 1 oktober is de softbalfinale gespeeld tussen de Wombats 
Dames 1 en Centrals Dames 2 (2e klasse A midweeks). Beide verenigin-
gen maken gebruik van de honk- en softbalvelden aan de Voordorpsedijk 
in Groenekan. Het publiek heeft genoten van mooie softbalmomenten 
(o.a. een prachtig driehonkslag). In de 2e helft van de 6e inning was het 
voor de Wombats Dames 1 duidelijk dat zij de wedstrijd niet meer zouden 
kunnen winnen en maakte de mercy rule een einde aan de wedstrijd. Met 
een eindstand van 7-0 mogen de dames 2 van de Centrals zich met recht 
kampioen noemen.  (Helen van Doorn)

Bloemen voor het kampioensteam.

TZ D1 Kampioen

TZ D1 werd zaterdag 6 oktober kampioen door hun vijfde wedstrijd 
op rij te winnen. Na een 4-0 ruststand werd het tegen Sparta Nijkerk 
uiteindelijk 6-2 voor de Maartensdijkers.       (Hester Ploeg-van Laatum)

Reflex goed op dreef
OSM uit Maarsenbroek kwam langs in De Vierstee om het op te nemen te-
gen het badminton competitieteam van Reflex. Reflex deed goede zaken: 5 
van de 8 partijen werden gewonnen. De dames wisten bijna alle partijen te 
winnen, alleen in de mix partij van Dragana en Jordy bleek de bezoeker te 
sterk. Er waren slechts twee 3-setters, bij de spannende singlepartijen van 
Karin en van Erwin was Reflex de betere. De volgende thuiswedstrijd van 
het badmintoncompetitieteam is in De Vierstee op maandag 5 november 
om 20.00 uur. Publiek is van harte welkom. (Karin van den Berg)

Emma weer 
Nederlands Kampioen

Zondag 23 september werden in Hoogeveen de Nederlandse 
Kampioenschappen Luchtschieten gehouden. In de Olympische 
discipline Luchtgeweer 10 meter knielend prolongeerde Emma 
Adriaansen (Hollandsche Rading) haar titel van Nederlands 
Kampioen. Na een 3e plaats in 2016 nu dus al twee jaar op rij de beste 
van Nederland in klasse Junioren-B. Bovendien vestigde Emma een 
Nieuw Nederlands Record met haar score van 390,4 punten. Emma 
schiet in het jeugdteam van Schietvereniging Baarn & Omstreken.
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Afscheid nemen bij een overlijden kunt u maar één keer doen. 
Daarom is het belangrijk om een afscheid precies zo te regelen dat 
het bij u persoonlijk past. Bij DELA weten we dat als geen ander. 

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

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

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

Tap

‘Geregeld naar wens’ door Sanne Jacobs van DELA

Het licht brandt weer… niet
door Henk van de Bunt

De busverbinding (lijn 31) tussen Bilthoven Station en Utrecht Station Lunetten is een 
prachtige manier om vooral 's winters bij slecht weer snel en droog naar het werk op

de Uithof in Utrecht te kunnen gaan; zeker volgens Monique de Gooijer
en Coby van Rijn, beiden werkzaam op de Uithof.

De dames hadden daarbij wel een 
probleem: ‘De verlichting in de 
abri ter hoogte van de bushalte 
Houdringe (Grontmij) aan de 
kant van de Immanuelkerk aan de 
Soestdijkseweg Zuid is al vanaf 
de winter van 2015 niet aangeslo-
ten. Dat houdt in dat wij ons tij-
dens de donkere dagen in de win-
ter tussen 7.00 en 8.00 uur in de 
onverlichte abri onveilig voelen 
en dat het regelmatig voorkomt 
dat de buschauffeur ons niet ziet 
staan en doorrijdt. Na de gedane 
melding hierover in 2015 heeft de 
gemeente De Bilt toegezegd de 
werkzaamheden aan de verlich-
ting te zullen (laten) uitvoeren’. 
Na drie jaar wachten en veel e-
mails en telefoontjes verder lag 
volgens de dames het verzoek nog 
steeds bij de gemeente De Bilt 
ter afhandeling: ‘Heel jammer 
dat bij de plannen van de nieuwe 
Biltse coalitie om samen te bou-
wen aan een topklimaat, met een 
nóg betere busverbinding tussen 
Sciencepark en de Uithof, aan dit 
'kleine leed' voorbij wordt gegaan 
en maar voortduurt. Wij blijven 
hopen’. 

Reizigers Openbaar Vervoer
Bilts Rover-agent Evert Bouws 
weet in eerste instantie niet direct 

waar hij ‘het zoeken moet’: ‘Iets 
vergelijkbaars heeft ook gespeeld 
bij de reisinformatieschermen aan 
sommige haltes, die aangeven hoe 
lang het nog duurt eer de bus er 
is. Ook daar heeft het soms idioot 
lang geduurd voordat alle nodige 
aansluitingen inclusief elektrici-
teit waren aangebracht’. Ook voor 
zijn eigen behoefte aan informa-
tie nam Bouws contact op met de 
vertegenwoordigende persoon, 
die voor Qbuzz deelneemt aan het 
verkeersplatform van de gemeente 

De Bilt. Daar werd in ieder geval 
duidelijk, dat het Abri-beheer bij 
de gemeente De Bilt ligt. Wouter 
Le Fèvre (Adviseur Mobiliteit van 
de gemeente) hierover: ‘Ik heb 
van de collega’s begrepen, dat de 
verlichting inmiddels weer werkt. 
Monteurs zijn op ons verzoek in-
derdaad meerdere keren geweest, 
maar zijn er nu pas achter geko-
men, dat de voedingsdraden ver-
keerd om waren aangesloten. Dan 
kom je er dus niet met een nieuw 
lampje indraaien’. 

Vrijdagavond 5 oktober brandde het licht in de abri toch echt niet. 

Bulgaarse en Argentijnse 
sferen in Schutsmantel

‘De fluit is een onzedelijk instrument: het is te opwindend,’ vond de Griekse 
wijsgeer Aristoteles zo’n 2300 jaar geleden, en hoewel hij waarschijnlijk 
op andere zaken doelde, is dit muziekinstrument in de handen van de 
half Argentijnse fluitiste Jacqueline van der Zwan inderdaad een bron 
van passie en hartstocht. 

Samen met de voortreffelijk spelende Bulgaarse pianiste Ani Avramova vormt 
Jacqueline het Duo Subiaco, dat afgelopen zondagmiddag in de Schutsmantel 
(Bilthoven) een bijzonder concert gaf. Beide musici, die al meer dan 20 jaar 
met elkaar samenspelen en daardoor een hechte en vurige muzikale eenheid 
vormen, brachten niet alleen onbekende, maar tegelijkertijd interessante mu-
ziek uit hun twee vaderlanden, maar eerden ook de Nederlandse klassieke 
muziektraditie. Naast felle Argentijnse tango’s en ritmisch complexe Bul-
gaarse volksmuziek werd ook het volstrekt onbekende fluitconcert in d van 
Theodoor Verhey gespeeld, een verrassend gaaf werk dat door de dames zeer 
overtuigend werd vertolkt. Naast de volle, donkere en haast orkestrale klank 
van de fluitiste en het warme en diepe toucher van de pianiste, kenmerkt dit 
duo zich voorts door een grote technische beheersing en een haast Italiaanse 
gedrevenheid, dat terecht gewaardeerd werd met een welgemeend en dank-
baar applaus.  (Peter Schlamilch) 

Duo Subiaco gaf zondagmiddag 7 oktober een verrassend concert in de 
Schutsmantel.
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Nieuw spreekuur in Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Met ingang van donderdag 11 oktober start de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt een 
maandelijks spreekuur in het Servicecentrum Maartensdijk aan het Maertensplein 96 in 

Maartensdijk. Elke tweede donderdag van de maand is iedereen die een bijstandsuitkering 
ontvangt of in het bezit is van een U-pas tussen 10.00 tot 11.00 uur welkom. 

Loeky Weinberg is lid van de Cli-
entenraad Sociale Zaken De Bilt en 
ervaringsdeskundige. Zij doet al 5 
jaar het spreekuur in De Bilt. Het 
direct oplossen van problemen is 
niet het doel van dit spreekuur. Wel 
het doorverwijzen naar instanties 
(die dat wel zouden kunnen doen), 
een luisterend oor bieden en het in-
ventariseren van klachten, wensen 
of suggesties.

Samen
De gemeente De Bilt werkt in de 
regio samen met de gemeenten 
Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvel-
rug en Wijk bij Duurstede. Van 
deze 5 gemeenten zitten er wethou-
ders in de Regionale Dienst Werk 

en Inkomen Kromme Rijn Heuvel-
rug (RDWI). Zij bepalen voor een 
groot deel gezamenlijk het beleid 
over o.a. werk en inkomen. Leden 
van de Biltse Cliëntenraad nemen 
ook deel aan de Regionale Cliënten 
Raad. Deze raad kan gevraagd en 
ongevraagd adviseren over nieuwe 
plannen. Daarnaast heeft de Cliën-
tenraad voor voornamelijk de lo-
kale plannen de beleid-adviserende 
functie neergelegd bij de Advies-
raad Sociaal Domein De Bilt.

Halen en brengen
Loeky Weinberg brengt haar erva-
ring en opgedane kennis in tijdens 
het spreekuur en kan zo mensen 
op weg helpen. Haar andere taak 

bestaat uit het inwinnen van in-
formatie die zij kan bundelen en 
doorgeven aan de mensen die mo-
gelijkheden hebben om het beleid 
te beïnvloeden. ‘Ik kom graag in 
contact met mensen om hen te on-
dersteunen, een luisterend oor te 
bieden en om informatie op te ha-
len. 

Er zijn in de gemeente De Bilt ruim 
800 mensen met een bijstandsuit-
kering en 3000 met een U-pas. Voor 
al deze mensen kan het spreekuur 
een stap zijn op weg naar juiste in-
formatie en als er zaken niet goed 
lopen geef ik dat door. Samen heb-
ben we daardoor invloed, laten we 
die mogelijkheid gebruiken’.

Loeky Weinberg (links) en Tonny Bitter (voorzitter Cliëntenraad Sociale 
Zaken De Bilt) hopen dat veel mensen gebruik zullen gaan maken van de 
mogelijkheden die dit spreekuur biedt.

Voorleesochtend in Schutsmantel
door Guus Geebel

Vrijdag 5 oktober werd in Woonzorgcentrum Schutsmantel met een Voorleeskoffie voor de 
derde keer aandacht geschonken aan de Nationale Voorleeslunch. Vanwege het tijdstip wordt 

het evenement hier Voorleeskoffie genoemd. Marlies Dijkkamp, coördinator cultuur en welzijn 
bij Schutsmantel en Ans Weerdenburg van bibliotheek Idea hadden de ochtend georganiseerd.

Met de deelname aan de Nationale 
Voorleeslunch wil Schutsmantel 
samen met de Leescoalitie laten 
zien dat voorlezen een prettige en 
gemakkelijk toe te passen dagbe-
steding is. Voorlezen leidt er vaak 
toe dat mensen met elkaar over het 
vertelde verhaal in gesprek gaan. 

Dat draagt weer bij aan de kwaliteit 
van zorg voor ouderen. Er wordt in 
Schutsmantel iedere woensdagmor-
gen voorgelezen door vrijwilligers. 
Marlies Dijkkamp leest iedere och-
tend de krant voor en om de veer-
tien dagen gaat de boekenkar door 
het huis.

Speciaal voor dit evenement 
schreef Yvonne Keuls in opdracht 
van de Leescoalitie voor de Nati-
onale Voorleeslunch 2018 het ver-
haal Straatje. Het verhaal neemt de 
aanwezige bewoners van Schuts-
mantel mee naar een straatje dat ze 
uit hun jonge jaren wel herkennen.
Wethouder Madeleine Bakker 
bracht met haar boeiende vertel-
trant het beschreven straatje tot le-
ven. Enkele aanwezigen haalden na 
afloop herinneringen op over hun 
eigen straatje. 

De straat speelde een belangrijke 
rol in het dagelijks leven. Er werd 
op straat gespeeld en van alles werd 
aan huis bezorgd. Hidde en Thijs 
uit groep 8 van de Theresiaschool 
woonden het voorlezen bij en hiel-
pen na afloop bij het koffieschen-
ken. Zij vertelden dat tegenwoordig 
niet vaak op straat gespeeld wordt. 
De jongeren ontmoeten elkaar nu 
op het schoolplein. 

Wethouder Madeleine Bakker leest het verhaal Straatje voor.

Veldhoven over Bach
Jos van Veldhoven, tot voor kort artistiek leider van de Nederlandse 

Bachvereniging, was dinsdagavond 2 oktober te gast tijdens een 
Vriendenavond van Huize Gaudeamus. Hij vertelde over zijn

ervaringen gedurende 35 jaar met dit ensemble.

Aan de hand van zijn eigen ervaringen en internationaal onderzoek vertelde hij 
over ontwikkelingen van de muziek van J.S. Bach in deze periode en de eeu-
wen ervoor. Zijn verhaal werd verlevendigd met beeld- en geluidsfragmenten. 

Verschillen
Het was F. Mendelssohn die de vergeten muziek van Bach weer tot leven 
bracht. Maar ook Pablo Casals, die ook in Huize Gaudeamus is geweest, bracht 
de muziek van Bach in ons land weer onder de brede aandacht. In de uitvoe-
ring van nu en in de tijd van Bach waren echter duidelijke verschillen. Zo was 
de bezetting van koor en orkest veel kleiner dan die nu is. Voor de zangpar-
tijen waren er vaak alleen solisten. En zij stonden niet voor in de kerk, maar 
achterin, op de galerij naast het grote orgel. Ook werd er toen geen kistorgel 
gebruikt, zoals nu vaak wel het geval is. Verder zongen er in de tijd van Bach 
alleen mannen en jongens. De muziek van Bach had in zijn tijd vooral tot doel 
de toehoorders te overtuigen van de boodschap die gegeven werd. De beleving 
in onze tijd is veelal op de muziek zelf gericht. (Frans Poot) Voorzitter Hans Zwarts bedankt Jos van Veldhoven voor zijn inspirerende 

Scootmobiel-training

25 verkeerdeelnemers deden woensdag 26 september mee aan 
de scootmobiel-training. De training bestond uit theorie, een 
behendigheidsconcours en een rit door woon- en winkelgebied. 
Wethouder Anne Brommersma (derde van rechts) vertegenwoordigde 
het gemeentebestuur. [foto Walter Eijndhoven]

Herfstwandeling
voor lotgenoten 

Ieder kwartaal organiseert Stichting TrösT een wandeling voor mannen 
en vrouwen die iemand hebben verloren. Dit keer is er een wandeling 
uitgezet in landgoed Beerschoten, een parklandschap met eeuwenoude 
bomen. Het bos waarin wordt gewandeld biedt de ruimte om te ont-
spannen en tot jezelf te komen. Ronald de Ridder loopt mee en zal 
gedichten met de wandelaars delen. De wandeling start en eindigt bij 
hotel/restaurant De Biltsche Hoek. Eerst wordt iets gedronken en ken-
nis gemaakt, daarna 2 tot 3 kilometer gewandeld. De wandeling gaat 
altijd door. Wel is het slim om bij regen passende kleding of een paraplu 
mee te nemen. Graag van te voren aanmelden. De wandeling is zondag 
14 oktober van 10.30 tot 12.30 uur. Verzamelen vanaf 10.15 uur bij 
Hotel/restaurant De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, De Bilt. Aanmel-
den: stuur een email naar info@trost.nl. Stichting TrösT bestaat uit een 
groep gedreven vrijwilligers die een ontmoetingsplaats willen bieden 
aan mensen die met verlies door de dood te maken hebben. 
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Veldhuizens en Verkade
door Henk van de Bunt

Zaterdag 6 oktober was er een reünie bij de Julianaschool in Bilthoven t.g.v. het 100-jarig 
bestaan van de school op 1 oktober. Reünisten waren in drie leeftijdscategorieën onderverdeeld. 

Vanaf half elf was de oudste groep (mensen die tot 1975 op de school waren) aan de beurt. 
Daaronder ook naasten van één van de vroegere voorzitters - Aart Veldhuizen - 

van de tegenover de school gevestigde Verkade Speciaalzaak. 

Weinigen zullen zich nog de Ver-
kade-speciaalzaak op Julianalaan 
57 in Bilthoven kunnen herinneren. 
In De Biltse Grift (tijdschrift His-
torische Kring d’Oude School) van 
2015 wordt verhaald over de speur-
tocht naar gegevens via onderzoek 
in foto- en ansichtkaartenarchief: 
‘Wij bleven zoeken. Via internet 
werd de zoon van de voormalige 
eigenaar van de Verkadewinkel 
gevonden, de heer Henk Veldhui-
zen’. Hij schreef in dat nummer 
een familierelaas, dat zelfs over de 
(toenmalige) gemeentegrenzen van 
Bilthoven ‘voer’. Henk Veldhuizen 
was zaterdag ook op de reünie en 
vertelde graag het verhaal nog eens: 
‘Mijn vader Aart C. Veldhuizen was 
in die periode erg betrokken bij de 
Biltse en Bilthovense gemeenschap 
o.a. als lid en een aantal jaren voor-
zitter van het bestuur van de jubile-
rende Julianaschool’. 

Lage Vuursche
‘Aart Cornelis Veldhuizen, werd 
geboren in 1910 als jongste van een 
gezin van drie zonen. Het ouderlijk 
huis, - een klein boerderijtje -, stond 
in het Ridderoordse bos, dat grens-
de aan Lage Vuursche en Maartens-
dijk, maar tot de gemeente De Bilt 
behoorde. Hij ging naar de lagere 
school in Lage Vuursche. Geld om 
een fiets te kopen was er niet; hij 
ging evenals zijn beide broertjes 
lopend naar school. Toen hij als 
12-jarige van school kwam werd 
hij kruideniersknecht. Hij begon als 
20-jarige een handel in kruideniers-
waren, waarbij vooral de artikelen 
van Verkade gepromoot werden. 
Hij had zijn eerste klanten in Lage 
Vuursche, Maartensdijk en Biltho-
ven. In 1931 vestigde het gezin zich 
op Dorpsweg 57 in Maartensdijk. 
In 1934 trad hij in het huwelijk en 
enkele jaren later verhuisde ieder-
een en de zaak naar Molenweg 30 
in Maartensdijk. 

Ook zijn broer Roelof ging mee-
werken in de zaak, waarbij Aart 
Veldhuizen zich meer en meer op 
uitbreiding van de klantenkring in 
Bilthoven richtte en zijn broer op 
de klanten in Maartensdijk’. 

Bilthoven
In 1935 opende hij op Julianalaan 
6 in Bilthoven een ‘Speciaalzaak in 
Verkade’s artikelen’, en in 1937 werd 
de winkel in Maartendijk definitief 
overgedaan aan zijn broer Roelof, 
waardoor hij zich geheel op de spe-
ciaalzaak in Bilthoven kon richten. 
Na een verhuizing naar Julianalaan 
26 kon hij een groot winkelpand met 
ruime woning huren op Julianalaan 
57. Dit pand was de eerste van drie 
ruime winkel- en woonpanden, te-
genover de Julianakerk. Op nr. 59 
was de tabak- en sigarenwinkel van 
Weyburg gevestigd, op nr. 61 de ban-
ketbakkerij Westenbrink. De zaak is 
daar gebleven tot de beëindiging van 
het bedrijf in 1962. Momenteel is de 
Rabobank er gevestigd. 

Putten
Daarnaast was hij diaken van de Her-
vormde gemeente De Bilt-Bilthoven, 
die in die tijd één kerkelijke gemeen-
te vormde. Veldhuizen was verbon-
den aan de kerkenraad van de Dorps-
kerk in De Bilt en van de Zuiderkapel 
in Bilthoven. Na de verkoop van de 
zaak verhuisden de Veldhuizens naar 
Harderwijk en weer later naar Put-
ten. Op 7 december 1970 overleed hij 
plotseling. Hij werd 60 jaar.

V.l.n.r. broer Cok Veldhuizen en zus Antje Veldhuizen vergezelden Henk 
Veldhuizen naar de reünie in Bilthoven van hun oude school; allen 
behorend tot de groep van 1918 tot 1975.

Aart Veldhuizen in de winkel aan de Julianalaan 57
(foto Hist. Kring De Bilt)

Zoon Piet Veldhuizen heeft nog 
een blanco exemplaar van het 
kruideniersboekje waarin de veelal 
Maartensdijkse klanten wekelijks 
hun bestellingen opschreven; het 
ingevulde boekje werd dan door zijn 
vader Roelof opgehaald, waarna 
de boodschappen later weer thuis 
werden bezorgd.

Banenmarkt vrijwilligers
in Het Lichtruim

De vrijwilligerscentrale Mens De Bilt heeft dit jaar, naast een vrijwilligersmarkt in
Het Lichtruim van 11.00 - 14.00 uur, ook een route uitgezet langs verschillende organisaties 

in gemeente De Bilt. Deze route biedt (nieuwe) vrijwilligers de kans om achter de schermen te 
kijken bij deze organisaties. Dit is een unieke mogelijkheid om zelf te zien en te ervaren

hoe leuk en waardevol vrijwilligerswerk is. Je krijgt zo een goed beeld
van de organisatie en de functies.  

Ruim 35 organisaties presenteren 
zich zaterdag 13 oktober in het 
Lichtruim, o.a.: Het Kunstenhuis, 
Tafeltje Dekje, Stichting Vier het 
Leven, MENS De Bilt, ‘d Aman-
delboom, Thomashuis Maartens-
dijk, Steunpunt Vluchtelingen De 
Bilt, Huize het Oosten. 

Vrijwilligersroute
Zorgboerderij Griftenstein en Zorg, 
De Voedselbank, Leendert Mees-
huis, Rover Croftsgroep, De We-
reldwinkel, Ronald Mc Donald, 
Emmaus Bilthoven, Waterliniemu-

seum en vele anderen openen hun 
deuren zodat je zelf kunt ervaren 
hoe het eraan toe gaat. Voor het 
complete aanbod aan organisaties 
en de route kun je kijken op www.
mensdebilt-vwc.nl 

In gesprek
De vrijwilligerscentrale van Mens 
De Bilt staat op deze dag voor je 
klaar bij het Lichtruim en in De 
Vierstee in Maartensdijk om mee 
te kijken naar vrijwilligerswerk 
dat past bij jouw passies en wat je 
leuk vindt om te doen. Tijdens de 

vrijwilligersbanenmarkt kun je in 
gesprek met organisaties en krijg 
je een indruk van wat er allemaal 
te doen is in gemeente De Bilt. 
Wie zijn de mensen achter de maat-
schappelijke organisaties en hoe is 
de sfeer? Deze dag biedt een uitge-
lezen kans om in een korte tijd veel 
organisaties, projecten en mensen 
te ontmoeten. 

Rotary Zandzegge
in actie 

Dichtbij huis willen de dames van Rotary Zandzegge impact om 
klimaatverandering tegen te gaan. In de week van de duurzaamheid 
vragen ze aandacht voor hun actie “Duurzaam Dichtbij… voor de 
Toekomst”.

‘Die toekomst is het leefklimaat van onze kinderen en kleinkinderen 
op onze aarde’, legt voorzitter Marianne Belt uit. Zij heeft dit jaar het 
thema centraal gesteld in de club van 45 dames uit Bilthoven. ‘We wil-
len het beste voor onze kinderen, zorgen dat ze veilig en gevoed naar 
school gaan. We willen dat ze zich ontwikkelen, maar hoe de wereld 
eraan toe zal zijn over vijftig jaar, is minstens zo belangrijk’. 

Supermarkten
De actie van de club wordt in de supermarkten gedaan door heel bewust 
te kiezen voor producten die zo min mogelijk CO2 schade toevoegen: 
‘Dan moet je dus kiezen voor lokale groenten en fruit, waar weinig 
transport voor nodig is. En geen plastic verpakking natuurlijk. We kie-
zen ervoor minder vlees te eten, ook daar waar we onze clubavonden 
hebben’. We zagen de dames bij supermarkten waar ze hun aankopen in 
boodschappentassen op de fiets vervoerden. Rotary Zandzegge laat het 
niet bij de duurzame week: ‘Lokaal inkopen moet gewoon en vanzelf-
sprekend zijn, iedereen kan dan bijdragen aan vermindering van CO2 
uitstoot, de grootste bedreiging van ons klimaat op aarde’. 

(Ilona Hofstra)

De dames van Rotary Zandzegge kiezen bewust voor lokale producten. 

Rondleiding
Mieke de Waal

Op vijdag 19 oktober om 10.30 uur verzorgt Mieke de Waal een rond-
leiding m.b.t. haar expositie in de Traverse van het gemeentehuis Jag-
tlust waarbij zij een toelichting zal geven op haar werk. De rondleiding 
vindt plaats op vrijdag 19 oktober van 10.30-12.00 uur in de Coesfeld-
zaal van het gemeentehuis De Bilt. Aanmelden kan vóór 16 oktober via 
info@arttraverse.nl o.v.v. ‘Rondleiding Mieke de Waal’. 
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Juf Els neemt afscheid
van de Martin Luther Kingschool 

door Kees Diepeveen

Het was druk op de afscheidsreceptie van juf Els Roozenbeek. Vele collega’s en vooral ook oud-
collega’s kwamen op maandag 8 oktober afscheid nemen van Els. Zij heeft vanaf 1978 op de 

Martin Luther Kingschool in Maartensdijk gewerkt, voornamelijk als kleuterjuf. 

De collega’s hebben voor een fijn 
afscheid gezorgd waar Els Roozen-
beek met veel plezier aan zal terug-
denken. De dag begon voor haar 
met het van huis afhalen door de 
kleutergroep. De dag eindigde met 
een high tea in het speellokaal van 
de Martin Luther Kingschool waar 
tevens officieel afscheid van haar 
werd genomen.

Litho
Directeur van de school Arjan Dam 
refereerde aan het feit dat er met 

het vertrek van Els ontzettend veel 
ervaring verdwijnt en dat het team 
een fijne collega gaat missen. Na-
mens de school bood hij Els een i-
pad met beschermhoes aan. 
Ook Martin van Veelen, directeur 
van de Stichting Delta waar de 
Martin Luther Kingschool onder 
valt was aanwezig. Martin: ‘Voor 
leerkrachten, die meer dan 25 jaar 
gewerkt hebben op een school 
maak ik graag tijd vrij om persoon-
lijk afscheid te nemen namens de 
Stichting’. Als afscheidscadeau 

kreeg Els een prachtige litho van 
Jits Bakker.

Juf en moeder
In haar afscheidsspeech gaf Els aan 
altijd met ontzettend veel plezier 
gewerkt te hebben op de Martin Lu-
ther Kingschool. Vooral bij de kleu-
tergroepen heeft al die jaren haar 
hart gelegen. Els: ‘In 1970 kwam 
ik hier als leerling op school in klas 
6 bij meester Aad Doelman. Ook 
Herme, waar ik later mee getrouwd 
ben, zat in die klas. In 1975 ging 

ik naar de kleuterkweekschool en 
kon hier op school stage lopen. Na 
een tweede stage kreeg ik in 1978 
mijn aanstelling als kleuterjuf. Was 
wel raar. Meester en hoofd van de 
school Aad Doelman was nu mijn 
collega. Wat ook bijzonder was, ik 
ben leerling, stagiair en juf en moe-
der geweest op deze school’.   

Collegae
Het deed Els veel plezier dat er zo-
veel oud-collega’s aanwezig waren. 

En zichtbaar trots vertelde Els, dat 
zij over ongeveer 2 weken oma 
hoopt te worden. Daarna volgde 
een kleine bloemlezing over leuke 
en memorabele gebeurtenissen op 
school door de jaren heen. 

Els besloot haar speech met verwij-
zing naar het refrein van het lied 
van Dre Hazes met de titel: ‘Leef, 
waarvan de laatste zin luidt: Leef, 
pak alles wat je kan’. En dat is iets 
wat zij zeker gaat doen’. 

WVT bedankt

Maandagavond 24 september bedankte Club Crealief Gert-Jan Poppink 
van WVT voor de gebruiksruimte; iedere maandagavond komen de 
leden samen om hier de mooiste creaties te maken. Er is nog ruimte 
voor nieuwe leden. Info: clubcrealief@gmail.com.
[foto Walter Eijndhoven]

Nationale Dag
van de Ouderen

Vrijdag 5 oktober waren de bewoners van Weltevreden en de 
ouderen uit de buurt uitgenodigd om pannenkoeken te komen eten 
in Restaurant Bij de Tijd. De pannenkoeken werden gebakken door 
een aantal vrijwilligers van Mens, het restaurant en Weltevreden. 
De ingrediënten voor de pannenkoeken werden geschonken door  de 
Hessenwegwinkeliers Bakkerij van Ingen, Slagerij van Loo, Corum 
Market, Ekoplaza en Dirk van den Broek. (Bea Alma - Otten)

Koffieconcert in Huize Gaudeamus
Afgelopen zondag was de huiskamer van Huize Gaudeamus weer goed gevuld. De toehoorders 
kwamen voor de Cello Company. Het repertoire van dit trio jonge musici bestond uit stukken 

en bewerkingen van Bach tot moderne componisten als Louis Andriessen.

De cellisten hebben (een deel van) 
hun opleiding in Nederland gehad. 
De Sonate no. 1 van Bach werd ge-
speeld in een mooie harmonie tus-
sen de cellisten, met veel gevoel 
voor details. Daarna speelde Maya 
Fridman enkele cello-solostukken 
van minder bekende componisten 

als O. Golijov, M. Gordon en de al 
genoemde L. Andriessen. Van hem 
speelde zij ‘La Voce’, waarin haar 
zang door haar eigen cello werd 
begeleid. Van M. Gordon liet zij 
‘Light is Calling’ horen met een 
bijzondere intensiteit in een tem-
po lentissimo. Het volledige trio 

speelde als afsluiting een suite van 
de moderne componist Maxim Sha-
lygin (1985).  Deze suite heeft als 
ondertitel de naam: Hommage to 
Alfred Schnittke. Hierin was weer 
goed te horen hoe bijzonder dit jon-
ge trio elkaar aanvoelt en aanvult.

(Frans Poot)

Belangstellenden genieten van de Cello Company.

Trots toont Els Roozenbeek de litho van Jits Bakker, die zij van Stichting 
Delta als afscheidscadeau kreeg. 

Els Roozenbeek samen met haar man Herme te midden van collega’s en vele oud-collega’s.



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

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland. 
Tel. 06- 50897262

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

Kunstlezing Leonardo da Vinci
Op donderdag 11 okt van 10-12u geeft Mirelle Nunes van 
Kunst uit Zeist een lezing over de tentoonstelling Leonardo da 
Vinci. Emotie & Expressie. Het is de eerste grote Nederlandse 
tentoonstelling van echte tekeningen van Da Vinci. De 
kunstlezing wordt gegeven bij WVT aan de Talinglaan 10 in 
Bilthoven. Meer info: kunstuitzeist@casema.nl

Jezus zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie 
in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die 
leeft en in Mij gelooft, zal in de eeuwigheid niet sterven! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

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

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

Bijscholing autorijden: gewoon doen!
Veilig Verkeer Nederland afd. De Bilt organiseert maan-
dag 29 oktober 2018 een bijscholingscursus autorijden. 
Automobilisten 50+ uit de gemeente kunnen kennis en kunde 
op het gebied van verkeersregels en autorijden opfrissen. 
Plaats: H.F. Witte Centrum, H. Dunantplein 4, De Bilt. Tijd: 
09.00-12.15 of 13.00- 16.15 uur. Info of opgeven t/m 20 
oktober 2018 bij Enny Doornenbal op 0346 212687 of vvn.
debilt@kpnmail.nl

Workshop Mindfulness maandag 15 oktober
Op maandagavond 15 oktober 19:30 tot 21:30 uur is er in de 
Vierstee een unieke workshop Mindfulness met koffie/thee 
en appeltaart. Ontdek wat mindfulness is en leer omgaan met 
negatieve gedachtes en gevoelens. Kies voor minder stress en 
geniet van het leven! Je hoeft geen ervaring te hebben met 
meditatie. Aanmelden svp via: sonja@mindful4u.nl of 06 
2298 0667 kijk voor meer info op: www.mindful4u.nl

Nootjes
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Te koop aangeboden
Horloge batterijen en 
HORLOGEBANDJES bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672

2 winterbanden goodyear 
ultr. grip 7 195/60 R15 88T. 
Nieuw profiel incl.velgen 
€46,- 030-2614315

Twinny Load fietsdrager 
€10,- 030-2614315 

3,5L Slow Cooker merk 
Russel Hobbs 3 standen nog 
nieuw in doos €32,50. Tel 
06-36101523

2 vazen van royal crystal 
rock Italiaans in bloemmo-
tief geslepen, hoogte 22/19cm 
diameter 12/6 cm samen €8,- 
Tel: 06-14040516

Boek; dagelijks leven in 
Bijbeltijd, isbn 90 228 3131 0 
€2,-. Tel: 06-14040516

9 klassieke langspeelplaten 
o.a. Beethoven, Schubert, 
Schuman en Chopin samen 
€2,- Tel: 06-14040516

72 gebruikte kunststof sta-
pelbare bakjes. 16x8x5 cm. 
Samen €6,-. Tel. 0346-214559

Koffertje met 4 namaak 
Barbie poppen, kleertjes, 
Barbie bad, wc plus wastafel. 
€5,-. Tel. 030 2290923

Race auto Max Verstappen. 
1 x 24 hw. In doos van 
Jumboactie. €30. Tel. 
06-29506849

Schuim matras zit nog nieuw 
in de verpakking. 2 persoons 
afm. 140 cm x 200 cm. €50,-. 
Tel. 0346-243758

Kruiwagen Maaskeien. €8,- 
per kruiwagen. Tel. 0346-
212614’

Boek van auto’s van Porsche 
tot Rolls Royce. Er staan 
kleur rijke foto’s in. €7,50. 
Tel. 0346-243758

Boek over papier maché. Er 
staan leuke dingen in. Vanaf 
begin tot het af is. €5,-. Tel. 
0346-243758.

Mandje met lego €2,-. Zeven 
poppekastpoppen €2. Doos 
playmobiel €2,-. Ministeck 
€2,- Leesplankje aap, noot, 
mies €2,-. Theeserviesje €2,-. 
Tel, 030-2290923. 

Broodmachine Inventum 
met toebehoren. €30,-. 
Koffiezetapparaat Tomado, 6 
kops. €19. 

Rieten hondenfietsmand met 
bevestiging voor op baga-
gedrager. €17,50. Tel. 030-
2287086.

Whirlpool inbouw gas kook-
plaat met elektrische ontste-
king. 4 pitten-roestvrije stalen 
plaat. €45,-. Tel. 030-2287086

Bureaustoel als nieuw verstel-
baar €40,-. Tel. 06-49757450

Bureau zwart met witte lade, 
blad 73x50 cm €30,-. Tel. 
06-49757450

Zwarte vitrinekast met spiegel 
achterwand, afm. 1.80x70x35. 
€45,- Tel. 06-22212232

2 colberts maat 48-50 zgn. 
€25,-p.st. kwaliteitsmerken. 
Tel. 0346-216379

Activiteiten
ATV Het Kloosterpark
Er zijn nu TUINEN vrij voor 
het kweken en oogsten van 
uw groente en fruit. atvhet-
kloosterpark@hotmail.com

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

ONTBIJTMEDEWERKER 
Star Lodge Hotels Utrecht – 
12 uur met name in het week-
end. Voor meer info: info@
starlodge.nl of 030-8000401

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

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

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

Ervaren VWO 5 scholiere 16 
jaar zoekt KINDEROPPAS 
baan na school of ’s avonds. 
Tel.06-45937138

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

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

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

Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven €116,- 
p/m. Tel. na 17.00 uur 035-
6560764 / 06-24760212

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................
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Kubus is bedoeld voor volwassenen 
die graag nieuwe vrienden willen 
maken maar die het soms lastig 
vinden contacten te maken. Dit 
kan bijvoorbeeld komen door een 
lichte beperking, autisme of niet 
aangeboren hersenletsel. Op vrij-
dag 19 oktober is iedereen weer 
welkom in Verenigingsgebouw 
WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven 

vanaf 18.00 uur tot ongeveer 21.00 
uur. Inge gaat een lasagneschotel 
klaarmaken. Daarna misschien een 
spelletje spelen of gezellig wat klet-
sen. De kosten zijn 5 euro voor de 
maaltijd; drankjes zijn voor eigen 
rekening. Meer info of c.q. aanmel-
den kan o.a. bij Gert- Jan Poppink, 
gj.poppink@vvsowvt.nl en Coby 
Merkens, c.merkens@mensdebilt.
nl, of via een begeleider van een 
ondersteunende organisatie.

Kinder Natuur 
Activiteiten 

 
Utrechts landschap organiseert in samenwerking 
met het IVN De Bilt op Paviljoen Beerschoten, 
De Holle Bilt 6 in De Bilt een leuke en leerzame 
middag voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar op 
woensdag 17 oktober van 14.30 tot 16.30 uur. Het 
thema is ‘Paddenstoelen’. 
 
Opeens zijn ze er weer: rode, gestreepte of zelfs 
blauwe paddenstoelen! Na regenachtig weer in de 
herfst schieten ze uit de grond. Zijn ze alleen maar 
mooi of ook een beetje eng? Ga mee op zoek naar 
al die verschillend gevormde en gekleurde zwam-
men en wordt een echte paddenstoelenexpert. Er is 
ruimte voor maximaal 10 kinderen per middag. Bij 
minder dan 4 aanmeldingen gaat de middag niet 
door. Aanmelden kan per email tot en met zater-
dag 13 oktober KinderNatuurActiviteiten@gmail.
com. 

Paddenstoelenwandeling 
Sandwijck

Zondag 14 oktober organiseert IVN De Bilt een paddenstoelenwandeling op 
landgoed Sandwijck o.l.v. van IVN en leden van de werkgroep Sandwijck.

U wordt meegenomen in de wondere 
wereld van de zwammen, de grote vari-
atie in hun verschijningsvormen, de re-
laties die ze aangaan en hun nut voor de 
natuur. Niet alleen vanwege de bijzon-
dere paddenstoelen, maar ook vanwege 
het prachtige landgoed dat eigendom 
is van het Utrechts Landschap, is deze 
wandeling zeker de moeite waard. De 
start is op het parkeerterrein bij het toe-
gangshek van Sandwijck (Utrechtse-
weg 305, De Bilt), om 11.00 uur. De 
wandeling duurt ongeveer twee uur. Er 
is een maximum van 30 deelnemers. 
Aanmelden kan tot vrijdag 12 oktober 

18.00 uur via info@ivndebilt.nl. Hon-
den kunnen niet mee. Inlichtingen bij 
Jaap Milius (tel. 030 2288636), Roel 
Maas-Bakker (tel. 030 2721611) of Ina 
van den Berge (tel. 030 2286511)

Judasoor is te vinden op landgoed 
Sandwijck.



 De Vierklank 19 10 oktober 2018

SVM vergeet te scoren 
Gelijk aan de Eredivisie is in de 4de klasse G van de 
KNVB (zaterdag) er nog maar één club zonder ver-
liespunten; het Utrechtse EDO was dan wel de tegen-
stander van SVM, die de Maartensdijkers jl. met een 
3 - 1 nederlaag terug naar Maartensdijk lieten gaan. 
De Maartensdijkers sluiten nu de uit 5 clubs bestaande 
achtervolgende groep met 6 punten uit drie ontmoe-
tingen.

SVM-trainer Kevin Ligtermoet ontbeerde nog een 
viertal mogelijk ‘eerste elftal’- spelers. Het eerste 
kwartier zag het publiek een afwachtend SVM en een 
fel op de winst spelend EDO; vooralsnog hielden de 
Maartensdijkers stand. De gasten loerden succesvol op 
de counter, zetten een messcherpe aanval op en Jordi 
van de Lee rondde een assist van Mike de Kok schit-
terend af (0-1). Middenvelder Roy Wijman moest van-
wege een blessure gewisseld moest worden. EDO nam 
het initiatief over en werd steeds gevaarlijker voor het 

SVM-doel; doelman Max Koetze stond als een rots 
in de branding, hield tot vlak voor de rust ‘de nul’ en 
capituleerde eerst enige minuten voor de rust voor de 
gastheren (1-1). 

Slotoffensief
Na de theepauze een beter SVM tegen het (nu) coun-
terende EDO met als gevolg een gelijk opgaande strijd 
met over en weer kansen om op voorsprong te komen. 
Goudhaantje Mike de Kok mist vrij voor de EDO-goa-
lie; iets dat EDO in de 70ste minuut niet doet (2-1). 
De gasten stropen de mouwen op en zetten een zwaar 
slotoffensief in met kansen voor Jordi van der Lee en 
Danny de Bie. Dat het dan nog in de slotminuten 3-1 
wordt, is voor de statistiek. 

Zaterdag 13 oktober speelt SVM de vierde van in to-
taal 26 wedstrijden, wanneer Elinkwijk (Utrecht) naar 
Maartensdijk afreist. Aanvang 14.30 uur. 

De Maartensdijkse goalie ranselt een bal uit het doel.
(foto Nanne de Vries)

Scherp Nova komt niet in gevaar 
Zaterdag 6 oktober trad Nova aan tegen Sparta Nijkerk. Het afgelopen jaar speelde Nova maar 
liefst vier keer tegen de ploeg uit Nijkerk. Alle vier ontmoetingen eindigden in winst voor Nova. 

Deze keer was geen uitzondering. Nova wist makkelijk te scoren en maakte het daardoor erg 
moeilijk voor Sparta om in de wedstrijd te komen. Uiteindelijk werd de

wedstrijd gewonnen met 22-26.

Lekker weer, weinig wind; de om-
standigheden waren perfect voor 
een mooi potje korfbal. De spelers 
van Nova waren gebrand op een 
goede wedstrijd waarbij het ‘goede 
gevoel’ gevonden moest worden. 
Vanaf de eerste minuut zette de 
ploeg alle zeilen bij. Zowel verde-
digend als aanvallend had Sparta 
in het begin van de wedstrijd niks 
in te brengen. Binnen vijf minuten 
keek het team uit Nijkerk aan tegen 
een 0-5 achterstand. Nova liet zien 
dat zij over alle schijven gevaar-
lijk kon zijn en was daardoor niet 
te stoppen. Door een goede aanlo-
pende rebound konden ze veel kan-
sen nemen. Deze werden met een 

hoog percentage afgerond. Onder 
leiding van de dames uit Nijkerk, 
zette Sparta een inhaalslag in. De 
0-5 achterstand werd omgezet in 
een stand van 10-12 in het voordeel 
van Nova. Even leek de wedstrijd 
te keren, maar Nova pakte de vorm 
van het eerste deel van de wedstrijd 
weer op. Door mooie doelpunten 
van onder andere Sylvia van der 
Pas en Lotte Keuning, kwamen ze 
weer op een veilige voorsprong 
van vijf doelpunten. Net voor rust 
wist de tegenstander nog twee keer 
de korf te vinden waardoor beide 
teams de kleedkamer opzochten 
met een stand van 12-15. Fernand 
Lith pakte in de tweede helft snel 

de draad op en legde er een mooi 
afstandsschot in. Sparta kwam wat 
beter in de wedstrijd, maar ondanks 
hun goede bedoelingen konden de 
spelers van Sparta Nova niet ge-
noeg weerstand bieden. De aan-
val van Nova bleef doorgaan met 
scoren waardoor het team niet in 
gevaar kwam. Met nog 5 minuten 
spelen wist Sylvia van der Pas met 
twee mooie acties de wedstrijd in 
het slot te gooien. Beide ploegen 
wisten nog een keer te scoren waar-
door de wedstrijd werd afgesloten 
bij een eindstand van 22-26.

Aanstaande zaterdag reist Nova af 
naar KVS in Scheveningen. 

Met gelijkspel naar koppositie 
DOS speelde in Ruinerwold een moeizame wedstrijd, had de winst binnen handbereik,
verloor in de slotseconden een punt, maar eindigde wel weer de dag als mede-koploper.

KIOS kwam op de eigen accommo-
datie goed uit de startblokken, waar 
DOS even op gang moest komen. 
Halverwege de eerste helft was de 
opgelopen 5-2 achterstand met 6-6 
al weer gelijkgetrokken. Wie dacht 
dat DOS de wedstrijd naar zich toe 
zou trekken kwam bedrogen uit. Dit 
kwam enerzijds doordat de ploeg 
niet haar beste wedstrijd speelde 
maar ook door dat de tegenstander 
er heel veel energie in stak en een 
hoog schotpercentage haalde. Daar 
lag ook het grote verschil met DOS, 
dat weliswaar veel meer kansen 
creëerde, maar minder zuiver in de 
afronding was.

Spannend 
De tweede helft boog DOS snel de 
11-10 achterstand bij rust om in een 
11-12 voorsprong. Bij 12-14 leek 
DOS een eerste beslissing in de 
wedstrijd te forceren, maar KIOS 
kon toch gelijk komen. Vanaf dat 
moment ontspon zich een span-
nende strijd richting het einde van 
de wedstrijd, waarbij DOS steeds 
als eerste scoorde, maar KIOS 
telkens wist aan te haken. Enkele 
minuten voor tijd dacht DOS bij 
17-18 de overwinning binnen te 

hebben, maar lukte het niet de bal 
in het aanvalsvak te houden. KIOS 
scoorde een halve minuut voor tijd 
de gelijkmaker, waarna het laatste 
schot van DOS helaas geen doel 
meer trof. Teleurstelling alom over 
het puntverlies, maar gezien het 
wedstrijdbeeld was een puntende-

ling terecht. DOS moet de komende 
week investeren in een betere team-
prestatie met een hoger rendement 
in de afronding. Aanstaande za-
terdag ontvangt DOS medekoplo-
per en dé titelkandidaat Unitas. In 
Westbroek begint de wedstrijd om 
15.30 uur.

Dos voert een spannende strijd in Ruinerwold

Onnodig verlies van 
FC De Bilt

Zaterdag 6 oktober stonden FC De Bilt en Waterwijk (Almere) 
tegenover elkaar op het zonnige hoofdveld in De Bilt. De plaatselijke 
FC had al zes punten uit twee wedstrijden en Waterwijk had een 
overwinning en een nederlaag behaald.

In de eerste 20 minuten waren de mannen uit Almere heer en meester 
en het was ook logisch dat er toen 0-1 op het scorebord stond. Gaande 
de eerste helft ontwaakte de thuisploeg en uit een goede voorzet van 
Roland van Dijk had Raymond van Nistelrooij het plan om de bal dwars 
door het net te knallen; hij schoot meer lucht dan bal en de knal ein-
digde in een rolletje over de achterlijn. 

Na rust speelde FC De Bilt prima en leek het Waterwijk helemaal kapot 
te voetballen. De bezoekers kwamen er echt niet meer aan te pas, maar 
de Biltse eindpass ontbrak of was steeds net niet goed genoeg. En als 
dan ook nog op beslissende momenten de doelman van Waterwijk op de 
goede plek staat, zoals bij een goede inzet van Steven van den Berg, dan 
wordt het heel lastig om de gelijkmaker te scoren. Even later nam Mar-
cel Melissen de bal goed op zijn borst mee, maar ook hij wist net niet 
de bal langs de doelverdediger te tikken. De gelijkmaker viel niet en de 
goed leidende arbiter blies na vijf minuten blessuretijd af. Aanstaande 
zaterdag komt de herkansing, wanneer de Biltenaren naar Baarn afrei-
zen en het nog puntloze TOV ontmoeten. 

Agterberg moet snelle 
start bekopen

De snelle start van Kyle Agterberg in de Hontondcross in het Belgische 
Ronse moest hij bekopen met een 7de plaats. Kyle was in de eerste 
ronde snel weg bij de start nam de leiding van de kopgroep van vijf. 
De kopgroep bleef 3 rondes in stand toen er van achter aansluiting 
kwam van nog twee renners. Kyle kon daarna het tempo van de kop 
niet meer volgen en moest ze laten gaan. Hij kwam in de groep erachter 
terecht bestaande uit 7 personen; in de laatste ronde plaatste Kyle nog 
een aanval en kreeg twee man met zich mee. In de laatste klim naar de 
finishstraat moest hij één van de medevluchters voor laten gaan in de 
sprint en werd zevende. 

Kyle in de Hontondcross in het Belgische Ronse.



Het verhaal van de 
Fairtrade roos

Op vrijdag 12 oktober organiseert Boekhandel Bouwman (Hessenweg 
De Bilt) in samenwerking met de Werkgroep Fairtrade De Bilt een 
bijeenkomst over de Fairtrade-roos.

Marja Oudhuis van de firma Zuur-
bier & Co komt dan het verhaal 
vertellen over de rozen die door dit 
bedrijf worden gekweekt in Kenia. 
Op de kwekerij werken ruim 700 
mensen en de rozen, bestemd voor 
de Europese markt, dragen alle-
maal het Fairtrade keurmerk. Dat 
heeft een grote positieve invloed 
op de arbeidsomstandigheden en 
op de toekomstmogelijkheden van 
de medewerkers. 

De bijeenkomst vindt plaats ter 
gelegenheid van de Biltse Week 
van de Duurzaamheid (van 6-13 
oktober), is gratis toegankelijk en 
begint om 16.00 uur. De Boekhan-
del zorgt voor eerlijke koffie en 
thee, de Werkgroep Fairtrade voor 
sap uit de Wereldwinkel en Bon-
bonMargo voor iets lekkers erbij. 
Als extra attentie ontvangt iedere 
aanwezige een Fairtrade roos, 
beschikbaar gesteld door Bloe-
men-boutique Fonville. Men 
wordt verzocht zich vooraf aan 
te melden via tel. 030 2200112.
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advertentie

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Vogels tellen
aan de Hoogekampseplas 

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 6 oktober telden duizenden vogelaars, in heel Europa, de trekvogels, op hun trek van 
noord naar zuid. Ieder voor- en najaar weer een spectaculair fenomeen. In het kader van het 

60-jarig bestaan van de Vogelwacht Utrecht en het 50-jarig bestaan van het IVN
telde een groepje vogelaars mee aan de Hoogekampseplas in Groenekan.

Bij vogeltrek denken velen waar-
schijnlijk aan bekende punten als 
de Bosporus in Istanbul, de straat 
van Gibraltar in Spanje of Falsterbo 
in het uiterste puntje van Zuid-Zwe-
den. Ook Nederland kent echter 
dagen met spectaculaire vogeltrek, 
langs zee, maar ook in het binnen-
land. Eén van die trektelpunten in 
De Bilt is de Jacobssteeg en afgelo-
pen zaterdag telden vogelaars ook 
bij de bij de Hoogekampseplas. 

Vogelaars
Een groepje van zo’n 25, met kij-
kers, telescopen en camera’s ui-
gedoste vogelaars, turen over de 
plas. ‘Drie putters naar zuid’, twee 
kieviten op het eilandje’, wordt 
geroepen als zij weer wat vogels 
zien overvliegen. ‘Wij staan hier 
al vanaf 8.00 uur’, vertelt Han-
neke Lankhof, vogelaarster in hart 
en nieren. ‘Vooral vanochtend tus-
sen 8.00 en 9.00 uur was een goede 

trek. Zilverreigers, kneuen, putters, 
5 boerenzwaluwen en vooral veel 
spreeuwen en vinken’. De Bilt was 
niet de enige plek in Nederland 
waar zoveel spreeuwen en vinken 
overkwamen. Later blijkt dat za-
terdag tussen 9.00 uur en 16.00 
uur 90.000 spreeuwen en 387.000 
vinken werden geteld (een nieuw 
birdwatch-record!). 

Blauwe kiekendief
Halverwege de ochtend komt een 
mannetje ‘blauwe kiekendief’ over. 
Het wit van zijn stuit, belicht door 
de zon, was goed te zien door de 
aanwezigen. Langzaam vliegt hij 
verder, naar het zuiden. De voge-
laars in verwondering achterlatend. 
Dolgelukkig praten zij na over deze 
mooie waarneming. ‘Dit is pas mijn 
derde dit jaar’, ‘Oh, van mij is dit 
mijn eerste’, laten zij elkaar we-
ten. Terwijl zij nog namijmerden, 
flitste opeens iets blauws langs, een 

ijsvogel. Met kijkers en camera’s 
in de aanslag renden allen naar de 
struik waar zij dit mooie vogeltje 
verwachtten. Helaas had het beestje 
z’n biezen alweer gepakt.

Geteld
Op zo’n 150 plaatsen in heel Ne-
derland telden natuurliefhebbers 
alle vogels die overtrokken. Dit jaar 
werden minstens 1.016.205 vogels 
geteld, verdeeld over 204 soorten. 
Helaas waren nog niet alle aantal-
len bekend, omdat diverse telposten 
hun gegevens nog moesten aanle-
veren. Wel moet worden gemeld 
dat dit jaar uitzonderlijk weer was 
voor de trekvogels, ter vergelijking: 
vorig jaar werden slechts 246.189 
vogels geteld, verdeeld over 199 
soorten. Helder zicht, zoals zater-
dag 6 oktober is ideaal, net als een 
lichte tegenwind. Vogels vliegen 
dan lager en worden dan eerder op-
gemerkt door de tellers. 

Thermiek
Uit Falsterbo (Zuid-Zweden) zijn 
afgelopen dagen grote aantallen 
vogels vertrokken richting zuiden, 
dus de verwachting in Nederland 
was groot. Dankzij de goede ther-
miek vlogen veel roofvogels over, 
waaronder groepen van 50 tot 100 
buizerds en werden weer veel bij-
zondere soorten gezien, waaronder 
23 rode wouwen, 7 visarenden, 
44 bladkoningen, 78 beflijsters, 
16 grote piepers, een roodkeelpie-
per, twee steppekiekendieven, een 
roodpootvalk en een nachtzwaluw. 

Dit jaar doen in heel Europa en 
Centraal-Azië 38 landen mee. De 
telgegevens van Europa worden 
verzameld door de partner van Vo-
gelbescherming in Luxemburg.

Ongeveer 20 vogelaars telden alles wat over vloog.

Bloemenzee op landgoederen
Utrechts Landschap is een actie gestart om geld te werven voor de aankoop van 100.000 nieuwe 

stinsenbollen met als doel dat de komende jaren landgoederen een lappendeken
van geuren en kleuren worden.

Van het benodigde bedrag is het me-
rendeel al geworven vanuit vermo-
gensfondsen en giften. De stichting 
vraagt inwoners van de provincie 
Utrecht om een bijdrage om het reste-
rende bedrag te realiseren. Voor elke 
euro die gedoneerd wordt, kunnen 5 
bollen geplant worden.

Variatie
Stinsenplanten geven insecten een 
voedselbron in de voedselarme eerste 
maanden van het jaar en zijn een lust 
voor het oog voor de bezoekers van 
landgoederen. Om een mooie vari-
atie te creëren is er gekozen voor ver-
schillende soorten bollen, waaronder 
de bekende sneeuwklokjes en wilde 
hyacinten. In oktober en november 
gaan de eerste bollen de grond in, 
waarna ze vanaf het vroege voorjaar 
te bewonderen zijn. Kijk voor meer 
info op www.utrechtslandschap.nl/
stinsen. (Kim Slaats)

Stinsenplanten zoals sneeuwklokjes bieden al vroeg in het voorjaar 
voedsel aan insecten. (foto Renk Ruiter)

Fotowedstrijd
‘het feest van de natuur’ 

In het kader van het 50 
jarige jubileum van IVN 
De Bilt wordt een foto-
wedstrijd georganiseerd 
met een aantal leuke 
prijzen. Voor deze wed-
strijd is IVN op zoek 
naar unieke natuurfoto’s 
waarop het feest van de 
natuur is vastgelegd. En 
dan speciaal de natuur 
van dicht bij huis; het 
liefst uit de regio De Bilt. 
Denk daarbij bijvoor-
beeld aan een kever met 
mooie felle kleuren, een 
boom vol herfstbladeren 
of een spelend kind in de 
natuur. Deelnemen kan 

door een unieke foto voor 21 oktober te mailen naar communicatie@
ivndebilt.nl o.v.v. ‘fotowedstrijd het feest van de natuur’, waarbij ge-
vraagd wordt een korte toelichting te willen geven over de foto (maxi-
maal 12 woorden). De ingezonden foto’s worden beoordeeld op feeste-
lijkheid, originaliteit en creativiteit. Op 8 november, de jubileumdatum 
van IVN De Bilt, worden de winnaars bekend gemaakt. Zij ontvangen 
een ingelijste afdruk van hun winnende foto en een handboek natuur-
fotografie. Daarnaast worden zij getrakteerd op een feestelijke taart.
Wie mee wil doen vindt de spelregels en voorwaarden op website:
www.ivndebilt.nl  (Carmen Versteeg)

Miranda Engelshoven bracht deze 
rodekoolzwam prachtig in beeld.

Kwekerij van Fairtrade rozen
in Kenia.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Heerlijk wildstoofpotje €15,-

Woe.
10-10
Do.

11-10
Vr.

12-10
Za.

13-10
Zo.

14-10

Malse biefstuk met 
champignon-roomsaus

of
Gebakken 

victoriabaarsfilet met 
kappertjessaus

of
Groenten-quiche met 

tomatensaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
17-10
Do.

18-10
Vr.

19-10
Za.

20-10
Zo.

21-10

Kalfs-entrecôte van de 
grill met ui en spek

of
Gebakken koolvis met 

kreeftensaus
of

Pompoen-salade met 
blauwschimmelkaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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