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kom naar de 
feestelijke opening 
van SPAR Mons!

gratis
roomboter
appeltaart
voor de eerste 250 klanten en bij een

 besteding van minimaal 
€10.- aan boodschappen
op donderdag 31 oktober

Wereldwinkel is verhuisd
door Henk van de Bunt

Wereldwinkel De Bilt is na 18 jaar verhuisd van Hessenhof nr. 9 naar Hessenweg 168 (het 
voormalige pand van Bouwman Boeken) in De Bilt. Of eigenlijk weer een beetje terug 

van weggeweest; voor het nieuwe pand aan de Hessenweg stond de Wereldwinkel 
tot oktober 2001 elke zaterdag met een kraam voor de deur.

In de winkel aan de Hessenweg is 
veel meer ruimte voor een gevari-
eerd assortiment van producten uit 
de fair-trade handel en voor andere 
duurzame producten. Bovendien 

zal het in de toekomst ook mogelijk 
zijn om informatie over en activi-
teiten van andere duurzame organi-
saties in deze gemeente in het ka-
der van de Global Goals campagne 

te laten zien. Met die campagne 
wordt wereldwijd gewerkt aan de 
17 duurzame ontwikkelingsdoelen 
van de VN om de grote problemen 
in de wereld - zoals armoede, on-
gelijkheid, discriminatie, oneerlijke 
handel, klimaatverandering - aan te 
pakken en een werkelijk duurzame 
ontwikkeling te bereiken. Op de 
website www.duurzaamdebilt.nl is 
daarover meer informatie te vinden. 

Koor
Burgemeester Potters opende za-
terdag 26 oktober (tevens het begin 
van de Fairtrade Week) de nieuwe 
winkel, samen met Kinderburge-
meester Carmen Braak. Valsch en 
Gemeen luisterde de feestelijke 
verhuizing op met een concert in 

meerdere delen. Eerst werd met een 
kort optreden aan de Hessenhof af-
scheid van het oude pand genomen 
om vervolgens de medewerkers 
van de Wereldwinkel al zingend 

naar de nieuwe locatie op de Hes-
senweg te begeleiden, waar nog een 
paar nummers volgden. Het was 
een feestelijk optreden in de eigen 
thuisbasis De Bilt en een prima ge-
legenheid om (hernieuwd) kennis 
te maken met - volgens velen - dit 
leuke koor van De Bilt. 

Overblijfsel
De opening van de kinderhoek in de 
nieuwe winkel werd door kinderbur-
gemeester Carmen verricht, waarbij 
zij werd geassisteerd door Truus te 
Pas van de Wereldwinkel. De kin-
derhoek met sprookjesachtige illus-
tratie is een overblijfsel uit de tijd 
van boekwinkel Bouwman en is ge-
schilderd door kinderboekenschrijf-
ster/illustrator Charlotte Dematons.

Medewerkers van de Wereldwinkel en de vele belangstellenden worden al 
zingend naar de nieuwe locatie op de Hessenweg begeleid. 

Twee burgemeesters onderweg met de kraam van Hessenhof 9 naar 
Hessenweg 168.

In 1981 stond de wereldwinkelkraam 
al voor nummer 166 op de 
Hessenweg. (Foto Gert Kelfens)

Landelijke bibliotheekactie 
Nederland leest

Van 1 t/m 30 november staan de bibliotheken in Nederland in het 
teken van de campagne Nederland Leest. Doel is nog meer mensen 
aan het lezen te krijgen én te laten praten over een actueel maat-
schappelijk thema. Dat thema is dit jaar Duurzaamheid. Ook Bi-
bliotheek Idea doet mee. 

Tijdens Nederland Leest kan iedereen in Bibliotheek Idea in gesprek 
met medewerkers over duurzaamheid. Voor leden én niet-leden ligt in 
de bibliotheek een gratis exemplaar van het boek Winterbloei klaar, een 
prachtige bloemlezing van deels niet eerder gepubliceerde verhalen van 
Jan Wolkers, bijeengebracht door Onno Bloem en een voorwoord door 
de Ambassadeur van Nederland Leest, Ronald Giphart.

Daarnaast organiseert Bibliotheek Idea verschillende activiteiten in het 
kader van Nederland Leest:

Inspiratiemarkt op zaterdag 9 november met: 
-  Workshop van Jeanine Pothuizen over het boek De verborgen impact 

van Babette Porcelijn. 13.30-15.00 uur.*
-  Introductie Wecken door Willemien Schipper. Wecken is weer hele-

maal hip, 100% Home Made en leuk om te doen; van 14.00 tot 15.00 
uur.*

-  Uitvaartorganisatie Tap Dela legt uit hoe duurzaam begraven eruit 
ziet.

- Tuinderij Eyckenstein vertelt over de biologische tuinderij.

Deelname is gratis voor alle belangstellenden. Vooraf aanmelden kan 
via de website of bij de balie van de bibliotheek. Meer informatie:  
https://ideacultuur.nl/nederlandleest            (Bea Rigter)

De hele maand november is het mooi groen in de bibliotheek in 
Bilthoven. Breng een stekje en neem een stekje mee. 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

03/11 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
03/11 • 09.30u - Ds. C. Boele 

03/11 • 18.30u - Ds. G. van Wijk
06/11 • 14.30u - Ds. A.D. Goijert 
Dankdag voor Gewas en Arbeid

06/11 • 18.30u - Ds. P.C.H. 
Kleinbloesem Dankdag voor Gewas en 

Arbeid
w

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
03/11 • 10.30u - ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

03/11 • 10.00u - spreker Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
02/11 • 19.30u - Gebedsviering met 

Annelies v.d. Boogaard en 
Gerard Weersink

03/11 • 10.30u - Communieviering met 
J. Ham

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

03/11 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed, 
Viering en Dankzegging Heilig 

Avondmaal
03/11 • 16.30u - Ds. A. Veerman 

(beeldverbinding) 
06/11 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed 
Dankdag voor Gewas en Arbeid

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

03/11 • 10.00u - Ds. H.G. Dankers 
03/11 • 15.30u - Ds. J.H. Reijm 
(aangepaste dienst verstandelijk 

beperkten)
06/11 • 19.30u - Ds. D.G.F. de Bree 

Dankdag voor Gewas en Arbeid

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

03/11 • 10.00u - Prof. dr. L.J. Koffeman

R.K. St. Michaelkerk
02/11 • 19.30 uur - Gebedsviering met 

Willy Eurlings en Irene Elsevier 
03/11 • 10.00 uur - Eucharistieviering 

met pastor K. Smits 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
03/11 • 10.00u - Spreker Adri van der 

Mast 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
03/11 • 15.30u - Ds. P. Molenaar

06/11 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel 
Dankdag voor Gewas en Arbeid

 
Herst. Herv. Kerk Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
03/11 • 10.00u - Ds. J. G. Blom 

03/11 • 18.30u - Ds. N.P.J. Kleiberg
06/11 • 14.00 en 19.30u - Dhr. J. de 

Boer Dankdag voor Gewas en Arbeid
 

Onderwegkerk Blauwkapel
03/11 • 10.30u - Gedachtenisdienst met 

Pastor B. van Empel; m.m.v. Marco 
Goud, orgel en Vocaal Ensemble 

Chouette

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

03/11 • Gesloten; om 09.30u 
Samendienst in en met Ontmoetingskerk 

Maartensdijk
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

03/11 • 10.00u - Ds. A.T. van 
Blijderveen

03/11 • 18.30u - Ds. B.M. van de Bosch
06/11 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Dankdag voor Gewas en Arbeid

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

Jenny is overgebracht naar uitvaartcentrum Tap DELA,  
Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven. Er is gelegenheid  
tot afscheid nemen op zondag 3 november van 14.00 tot  
14.45 uur.

De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden op maandag
4 november om 13.30 uur in de aula van crematorium  
Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de  
ontvangkamer. 

De Bilt: Jan Karssiens 

Bilthoven: Yolanda en Rob
Femke en Bas, Peer, Caesar
Stephan 

Doorn: Ernst-Jan

sinds 23 juni 1955 echtgenote 
van Jan Willem Karssiens

c De Bilt, 27 oktober 20195 De Bilt, 4 maart 1930

Jannetje Goudkamp
Jenny

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat zij ons  
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van  
mijn lieve vrouw, onze moeder, mijn schoonmoeder,  
onze oma en overgrootmoeder

Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde,
ben je moedig en rustig heengegaan.

Correspondentieadres:
coöperatie DELA, t.a.v. familie Karssiens
Soestdijkseweg-Zuid 265, 3721 AE Bilthoven

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

31/10 • 19.30u - Ds. A. Vlietstra 
03/11 • 10.00u en 18.30u - beide diensten 

leesdiensten
06/11 • 10.00u - Kand. P.J.T. van de Herik 

Dankdag voor Gewas en Arbeid
06/11 • 18.30u - Ds. H.J. van Marle 

Dankdag voor Gewas en Arbeid

PKN - Ontmoetingskerk
03/11 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
03/11 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering met Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

03/11 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee 
03/11 • 18.30u - Hr. J. Brunt

06/11 • 19.30u - Ds. T.A. Vizee Dankdag 
voor Gewas en Arbeid

PKN - Herv. Kerk
03/11 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 
03/11 • 18.30u - Ds. J.P. Ouwehand 

06/11 • 10.00u - Evangelist J.O. Verkerk 
Dankdag voor Gewas en Arbeid

03/11 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 
Dankdag voor Gewas en Arbeid

Boekverfilming Colette

Stichting Kunst en Cultuur Film-
huis en Bibliotheek Idea ver-
tonen op woensdagavond 30 
oktober om 20.00 uur de film 
Colette in Theater Het Licht-
ruim. Voorafgaand aan de film 
geeft Neerlandica Bea Rigter een 
introductie op de relatie tussen 
de roman en de verfilming. Na 
afloop is er gelegenheid om met 
een drankje na te praten. Kaart-
verkoop: via www.ideacultuur.nl/
bibliotheek en aan de zaal zolang 
beschikbaar.

Reformatieherdenking  
in Lage Vuursche

Het nieuwe seizoen van IRS 
Gooi & Sticht vangt aan met 
een Reformatieherdenking in de 
Stulpkerk in Lage Vuursche op 
vrijdag 1 november; aanvang 
19.45 uur. De afdelingsvoorzit-
ter, drs. G.A. van Ginkel verzorgt 
de opening en prof. dr. M. J. 
Kater uit Baarn (hoogleraar en 
predikant in de Christelijk Gere-
formeerde Kerk) spreekt over 
‘Amazing grace’.

Ontmoetingsdienst

De eerstkomende ontmoetings-
dienst vindt plaats op vrijdag 1 
november om 19.30 uur in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk. De voorganger in 
deze dienst is ds. René Alkema. 
Na de viering is er gelegenheid 
om koffie te drinken en met elkaar 
te praten. Jan Grootendorst is tele-
fonisch te bereiken (0346 212904) 
als u om vervoer verlegen zit.

Natuurwerkdag 

Op zaterdag 2 november gaan 
vrijwilligers aan het werk voor 
het beschermen van natuur en 
landschap. Bij Landgoed Vollen-
hoven wordt er elzenopslag langs 
de watergangen verwijderd zodat 
kikkers meer zonlicht krijgen. Bij 
de Ridderoordse bossen wordt 
opslag van het heideveld verwij-
derd en ongewenste begroeiing 
uitgedund. Bij Landgoed Oost-
broek wordt er gewerkt aan de 
oeverbeplanting. Aanmelden kan 
via www.natuurwerkdag.nl.

Minecraft XL bouwwedstrijd

Kids tussen de 8 en 15 jaar oud 
kunnen op zaterdag 2 nov. hun 
hart ophalen in Bibliotheek Idea 
Bilthoven met de Minecraft XL 
Bouwwedstrijd. In teams wordt 
gewerkt aan een geheime bouw-
opdracht. Voor het winnende team 
is er een mooie prijs. Inschrijven 
via ww.sjorssportief.nl. Zie ook 
www.ideacultuur.nl/robokids

Tot in de eeuwigheid

Dirk Cornelis van der Heijden
Dick 

Maartensdijk Maartensdijk
8 maart 1945 25 oktober 2019

Dineke van der Heijden - Kuijpers
Marjolein, Caroline, Marlous

Michiel Steeman
Vera, Nora, Anna

Chris Kolmeijer
Olivier Dirk, Carlijn

We sluiten Dick zijn levensboek op zaterdag 2 november
om 12.30 uur in Het Koetshuis, Dorpsweg 195, Bilthoven.

Om 15.00 uur nemen we, als gezin, Dick mee voor een laatste
moment met elkaar.

“…Al woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden...”
(Psalm 139: 9-10)

Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze 
waarop hij zijn strijd heeft gestreden, geven wij u kennis van het 
overlijden van mijn lieve man, (schoon)vader, opa en oom

HENDRIK HILLEN
Henk

* 01 mei 1947 † 26 oktober 2019

Bilthoven:  Maria Hillen-Ditewig

Houten:  Erik & Kyli
     Pedro, Nathan

De Bilt:  Evert-Jan

Utrecht:  Anne-Marie & Hudson

  Familie Ditewig

Planetenbaan 43
3721 KB Bilthoven

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op 
zaterdag 2 november om 13.00 uur in de Oosterlichtkerk 
aan de 1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven.

Na de dienst zal om 14.00 uur de begrafenis plaatsvinden 
op de daarbij gelegen Begraafplaats Brandenburg.

Na afloop van de begrafenis gaan wij weer terug naar de kerk. 
U bent van harte welkom voor een informeel samenzijn.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen kunt u deze aankondiging 
als zodanig beschouwen. 
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Ervaringen huurders en 
woningzoekenden gezocht

De Biltse huurdersvereniging Woonspraak is deze week de actie #wooncrisisDeBilt gestart. Via 
sociale media worden mensen opgeroepen hun verhaal te delen over 

de zoektocht naar een huurwoning.

Met de ervaringen van woningzoe-
kenden wil Woonspraak de nood-
zaak van nieuwbouw van huur-
woningen onderbouwen en willen 
ze als huurders, samen met Woon-
stichting SSW, de stem van wo-
ningzoekenden niet verloren gaan 
in de discussie over bouwlocaties 
in de gemeente De Bilt.

Woonspraak komt op voor de be-
langen van de (toekomstige) huur-
der. Jan Paul Berns, voorzitter van 
Woonspraak zegt: ‘De woning-
markt in de gemeente De Bilt zit op 
slot; koopwoningen worden steeds 
duurder, mensen wonen te groot of 
te klein en kunnen niet verhuizen. 
Mensen met een minder hoog in-
komen kunnen geen huis kopen in 
deze gemeente. En de wachttijden 
voor een betaalbare huurwoning lo-
pen alleen maar op’.

Voorstel
De gemeente De Bilt heeft onlangs 
een voorstel gedaan voor bouwlo-
caties. Dit leidde tot veel tegenge-
luiden. Woonspraak en SSW vra-
gen aandacht voor het belang van 

nieuwbouw van huurwoningen. 
Want een grote groep mensen is op 
basis van hun inkomen afhankelijk 
van een sociale huurwoning. Jan 
Paul Berns vervolgt: ‘Wij beharti-
gen de belangen van (toekomstige) 
huurders in de gemeente De Bilt en 
maken ons zorgen over de woning-
nood in de gemeente. Met onze ac-
tie willen we aandacht vragen voor 
deze wooncrisis. Want de verhalen 
van mensen die al jaren wachten op 
een passende huurwoning zijn vaak 
schrijnend. Komen er geen nieuwe 
huurwoningen bij, dan heeft dat 
op termijn grote gevolgen voor de 
maatschappelijke en economische 
structuur van de gemeente De Bilt’. 

Nieuwbouw
In de gemeente De Bilt staan on-
geveer 9.000 inwoners ingeschre-
ven als woningzoekende voor een 
betaalbare huurwoning. Pas na 
ongeveer zeven jaar actief zoeken 
en reageren via WoningNet krijgen 
woningzoekenden uit de gemeente 
De Bilt een passende huurwoning. 
Theo Stubbé, bestuurder van SSW: 
‘Als volkshuisvester staan wij voor 

de beschikbaarheid van betaalbare 
woningen in de gemeente De Bilt. 
Nu en in de toekomst. Daarom 
moeten we nieuwe woningen bou-
wen. Dit is de enige manier om 
de woningmarkt in beweging te 
krijgen en de wachttijden voor een 
huurwoning te verkorten. Iedereen 
kent wel een jongvolwassene die 
noodgedwongen nog steeds thuis 
woont, of een oudere, die graag wil 
verhuizen naar een appartement in 
de buurt, maar dat niet kan omdat 
zoiets er niet is. Wij vragen daarom 
de gemeente goede keuzes te ma-
ken, want SSW heeft op korte ter-
mijn bouwlocaties nodig’. 

Wooncrisis
De kritische situatie op de woning-
markt is een landelijk probleem. 
In de afgelopen weken hebben 
SSW en ruim 180 andere woning-
corporaties dit via de campagne 
#wooncrisis onder de aandacht 
gebracht van politiek Den Haag. 
Ook Woonspraak heeft deze actie 
ondersteund. Om de wooncrisis in 
de gemeente De Bilt een gezicht te 
geven, voert Woonspraak nu actie. 

Woningzoekenden in de gemeente 
De Bilt die aangewezen zijn op een 
sociale huurwoning wordt gevraagd 
een kort verhaal over hun zoektocht 
te delen via wooncrisisDeBilt@
woonspraak.nl of via www.woon-
crisis.nl.

Stem van de huurder 
Samen met SSW maakt Woon-
spraak zich zo sterk voor de huurder. 
Berns: ‘We zijn blij dat de gemeen-
te locaties voor nieuwbouw heeft 
voorgesteld. Ook begrijpen wij de 

discussie die hierover is ontstaan. 
In deze discussie vertegenwoordi-
gen Woonspraak en SSW de stem 
van de huurder. Want het is belang-
rijk dat de gemeenteraad ook de po-
sitie van de (toekomstige) huurder 
meeweegt bij het vaststellen van 
de nieuwbouwlocaties’. Meer in-
formatie over huurdersvereniging 
Woonspraak op www.woonspraak.
nl. Contact met Jan Paul Berns 
(voorzitter Woonspraak) kan via 
janpaul@woonspraak.nl. 
         (Marco van der Grient)

Jan Paul Berns (links) en Theo Stubbé: ‘Woonspraak en SSW maken zich 
samen sterk voor de (toekomstige) huurders in de gemeente De Bilt’ (foto 
Woonspraak). 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Over 30 km-zones

Wanneer je vanuit Bilthoven op de 
Dorpsweg de bebouwde kom van 
Maartensdijk in rijdt en je wilt via 
één van de zijwegen ter linkerzijde 
de woonwijk van Maartensdijk 
in, zul je zien dat aan het begin 
van iedere weg een bord staat dat 
aangeeft, dat je een 30 km-zone in 
gaat.  
Echter, op één uitzondering na; wie 
namelijk de Dierenriem opgaat, zal 
dat bord niet direct tegenkomen. 
Wel moet je een school passeren 
met zo’n 400-500 leerlingen en heb 
je links een woonwijk liggen. Aan 
de rechterzijde heb je dan ook nog 

een sportcomplex liggen met zo’n 
1500 gebruikers: bij de in-uitgang 
daarvan heeft nota bene een aantal 
jaren geleden een dodelijk ongeval 
plaats gevonden met een overstekend 
kind ......... . Pas vlak voor 
wooncomplex Toutenburg wordt dan 
eindelijk het 30 km-bord zichtbaar: 
tenminste, als het niet overwoekerd 
is door de bremstruiken.

Voor aan de Dierenriem een gaatje 
in de grond, paaltje erin en een 
bordje eraan: toch niet zo moeilijk?

Albert Makkinga, Maartensdijk

De dochter van Meijer
In de voorstelling ‘De dochter van 
Meijer’ in een volgepakte Woud-
kapel op vrijdag 25 oktober ver-
telde journalist en schrijver Pauline 
Broekema over bezetting en onder-
duik, schoften, meelopers en stille 
helden. Musici omarmden het ver-
haal met composities. De voorstel-
ling van Pauline Broekema is geba-
seerd op haar boek ‘Het uiterste der 
zee’ (2018). Medewerking verleen-
den musici van The Amsterdam 
Consort; fluit, piccolo Jeannette 
Landré, fagot, contraforte Marieke 
Stordiau, viool, altviool Albert 
Adams, piano Mariken Zandvliet.  
         [WE]

Een volgepakte Woudkapel luistert 
aandachtig naar de voorstelling.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Eerder deze maand is de petitie ‘Geen zonnepanelenpark op zichtloca-
tie in Noorderpark, De Bilt’ online gekomen op https://petities.nl/pe-
titions/geen-zonnepanelenpark-op-zichtlocatie-in-noorderpark-de-bilt. 
De petitie is opgesteld als ‘tegengeluid’ tegen het voornemen van pro-
jectontwikkelaar IX Zon om 10 hectare weiland tussen de A27 en de 
Koningin Wilhelminaweg om te vormen tot zonnepanelenpark. 
Onderstaand enkele kanttekeningen die aanleiding zijn geweest voor 
het opstellen van de petitie. Hopelijk kunt u hiermee een goede afwe-
ging maken deze wel/niet te steunen. 

• De zichtlocatie van het plan in het Noorderpark. We willen graag 
het groene en open karakter behouden.
• Er kunnen geen huizen of bedrijven voor Maartensdijk gebouwd 
worden, terwijl er wel 10 hectare landbouwgrond vrij gemaakt kan 
worden voor een commercieel plan.
• Eerst moet er een visie/strategie ontwikkeld worden over hoe, wat 
en waar grotere energielocaties ontwikkeld kunnen worden, waarna 
ontwikkelaars benaderd kunnen worden. Niet andersom.
• Er is landbouwgrond nodig om voor ons voedsel te zorgen, laat 
deze locatie landbouwgrond.
• Er wordt matig over het geheel gecommuniceerd. Het lijkt wel of 
alles “zo stil mogelijk” en “even snel” geregeld moet worden.
• Er zijn nog voldoende locaties die eerst voorzien zouden kunnen 
worden van zonnepanelen. Bijvoorbeeld: in Maartensdijk alleen al 
kunnen meer dan 5000 zonnepanelen op grote daken geplaatst wor-
den. Laten we die eerst volleggen!

En zo zijn meer kanttekeningen 
tegen het plan te maken, vandaar 
de petitie. Ik denk namelijk dat 
eerst andere opties nader beke-
ken, uitgewerkt en ontwikkeld 
moeten worden voor we hier mee 
verder gaan. Die opties zijn er na-
melijk! Daarom hoeven we ook 
niet ‘tegen’ de energietransitie te 
zijn. 

Mochten er vragen zijn; contact 
is mogelijk via petitiezonnepane-
lenpark@gmail.com. 

Ik hoop uiteraard dat u hiermee 
zegt: ‘Ik steun de petitie’ en deze 
ondertekent. 

Edwin Plug - Maartensdijk
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Gehaktballen in jus 

Houthakkerssteak

Procureurrollade

500
GRAM 5.98

1
KILO 9.99

Filetlapjes 
naturel of gemarineerd

Slavinken

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 0.99

(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 31 oktober
t/m woensdag 6 november

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Zelfgemaakte rauwe ham
Gegrilde fricandeau

Filet Americain
Pulled chicken salade
Ei-bieslook salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

1
KILO 9.99

KLEINE 
VARKENSHAASJES 

SHOARMA PAKKET
500 GRAM SHOARMA + BROODJES 
EN KNOFLOOKSAUS

Vrijdag en Zaterdag voordeel

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

BOEREN GATEN 
KAAS ‘TYNJETALER’ 

500
GRAM 6.75 500

GRAM 7.50SAMEN
VOOR 7.50

Alle vlugklaar
zoals slavinken, rundervinken, 
hamburgers en verse worstjes

4 + 1
GRATIS

100
GRAM 1.20

VLEESWAREN TRIO

Gebraden rosbief

4 + 1
GRATIS

4
STUKS 5.-

www

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

Aanbiedingen met * geldig op donderdag 31 oktober, vrijdag 1 en zaterdag 2 november.

Ze zijn er weer….
Nieuwe oogst
Spaanse 
Clementines 
Kom proeven!! 
Super lekker. Onze bekende 

Verborgen 
Slagroomtaart
Nu € 15,95
Appelcake
Nu € 7,95

Boeuff Bourguignon 
Met aardappelpuree en rode kool     

€ 1,49
100 gram

Vers gesneden
Spitskool 

€ 0,99
Zak 400 gram

Volkoren brood of 
Koolhydraat arm brood

€ 1,99
Nu

Desem
Mais brood      
Nu € 2,49
Onze bekende
Witte bollen
5 voor € 1,99

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Elstar 
handappels
Heel kilo  € 0,99
Vitamine shots…
Blauwe bessen 
Per bakje € 1,99

Vitamines!!!
Vers geperst
Sinaasappelsap   
Literfles  € 2,99
Vers gesneden 
Extra zoete  Ananas  
Per bakje € 1,99

04
11

05
11

06
11

Chili Concarne  
€ 1,25

100 gram

Pasta 
met zalm en groenten 

€ 1,49
100 gram

Witlofschotel  
met ham en kaas

€ 1,25
100 gram

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissier Van onze bakker
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Westbroek in sprongen door de tijd
door Henk van de Bunt

Filmbeelden uit diverse bronnen illustreren hoe het leven in Westbroek veranderde in de loop der 
jaren. Door te spelen met die filmbeelden uit verschillende perioden stelde Karien Scholten voor 

Westbroek Ontmoet een film samen, getiteld: ‘Westbroek in sprongen door de tijd’. 

Karien vertelt: ‘Monteren is een 
hele klus. Onze computer zit vol 
foto’s en filmbeelden, gekregen van 
allerlei mensen en in de loop der 
jaren zelf gemaakt. Gebeurtenissen 
van vandaag koppelen aan beelden 
van jaren geleden is vaak verras-
send. Een film uit 1947 toont de ar-
moede van vlak na de oorlog en de 
noeste arbeid van de wederopbouw. 
De inspanning van het leven van 
toen is bijna voelbaar. Voor de ver-
harding van de Kerkeindsche Vaar-
tdijk in 1947 werden bij voorbeeld 
de stenen met de hand gebikt. Zes-
tig jaar later werd diezelfde Burge-
meester Huydecoperweg schijnbaar 
moeiteloos met een geavanceerde 
methode gerestaureerd’. 

Melken
Mechanisatie maakte op velerlei ge-
bied arbeid gemakkelijker. Karien 
vervolgt: ‘Werkzaamheden op de 
boerderij werden geautomatiseerd 
en het boerenbedrijf veranderde in 
een onderneming. Melken in de ze-
ventiger jaren aan een weidewagen 
in het land vroeg om een andere 
dagindeling dan nu op een modern 
melkveebedrijf met melkrobots’. 
Zij vervolgt: ‘Ook bijv. de positie 
van de burgemeester veranderde in 
de loop van de tijd. Huizenbouw 
hervormde het dorp, voorzieningen 
verdwenen, maar Sinterklaas werd 
en wordt ieder jaar uitbundig bin-
nen gehaald. Opvallend zijn ook de 
protestacties van de boeren, van be-
scheiden in het verleden naar groots 
georganiseerd, afgelopen maand’. 

Verhaal
Wat gebeurt er als je al die beelden 
ziet passeren? Karien: ‘Filmbeelden 
vertellen een verhaal. Ze kunnen 
ontroeren, grote vreugde tonen, maar 
ook emoties als bij afscheid nemen. 
Drempelvrees, verlegenheid, alles 
kom ik tegen op unieke beelden. Bij 
het monteren hoop ik ze de waarde-
ring te geven die ze verdienen’. 

Nieuwe initiatieven
‘Veel aspecten van het dorpsleven 
zijn nagenoeg gelijk gebleven. Heel 
nadrukkelijk is te zien dat de saam-
horigheid is gebleven. Veel vrijwil-
ligers zijn betrokken bij acties voor 
het goede doel. De molen kreeg een 
nieuwe bestemming, ook met een 
filantropisch oogmerk. Muziekver-

eniging Vriendenkring groeide van 
fanfare uit naar een serieus orkest. 
Er ontstonden nieuwe initiatieven 
zoals een kerstfair met aansluitend 
een bijeenkomst in Het Dorpshuis 
om het jaar door te nemen: ´West-
broek draait door’. 

Cineasten
Wie waren dan de cineasten die je 
voorgingen? Karien: ‘Dat waren 
dorpsgenoten, die ieder vanuit z’n 
eigen achtergrond en interesse een 
deel van het dagelijks leven vast-
legden. Wout van Winssen liet me 
veel films na. Daarbij waren ook de 
dorpsfilms van de Maartensdijkse 
fotograaf Frans Schaafsma over 
Westbroek en Maartensdijk uit 1959 
en 1960’. Zij vervolgt tenslotte: ‘Ik 
heb ook wat filmbeelden meegeno-
men uit bijeenkomsten van West-
broek Ontmoet, want ons motto is: 
Samen herinneringen delen is nieu-
we herinneringen maken’.

Dinsdag 5 november wordt de film 
getoond tijdens Westbroek Ontmoet. 
U bent daarvoor van harte welkom 
van 14.30 tot 16.30u. in Het Dorps-
huis van Westbroek, Prinses Christi-
nastraat 2. De kosten zijn 3,50 euro, 
inclusief koffie of thee. Wanneer u 
wél wil komen, maar niet weet hoe, 
kan vervoer geregeld worden via de 
familie Kalisvaart, tel. 0346 281181. 
Ook wanneer u niet in Westbroek 
woont, bent u van harte welkom.Bestrating Burgemeester Huydecoperweg in 2017. (foto Karien Scholten)

Bestrating (Kerkeindsche Vaartdijk) in 1947. (foto uit het archief van 
Wout van Winssen)

Bestuur Oranjefeest 1947 met paard en wagen. (foto uit het archief van 
Wout van Winssen)

Bestuur Oranjefeest 2017. (foto Karien Scholten)

Mens zegt het 
met beelden

Beelden zeggen meer dan woorden was de gedachtegang van Evelien 
Ribbens, directeur Mens De Bilt, toen ze in gang zette dat er filmpjes 
over het werk van Mens De Bilt gemaakt gingen worden.

Op het Lustrum van Mens De Bilt, in november 2018 zei ze: ‘Als ik bij 
een verpleeghuis zou werken zou ik niemand hoeven uit te leggen wat 
we nu eigenlijk doen. Bij een welzijnsorganisatie moet je dat wel. Juist 
omdat het zulk divers werk is en soms wat onzichtbaar’. 

Op dat Lustrum werden de eerste drie filmpjes al vertoond en ze waren 
meteen een groot succes. Mensen in de zaal, ook de mensen die best 
goed wisten wat Mens De Bilt zoal doet kregen toch een mooi inkijkje 
in het werk van de organisatie.

Erik Jan en Richard, vrijwilligers bij RTV De Bilt wilden de klus graag 
uitvoeren. In goed overleg zijn de beide mannen aan de slag gegaan. Ze 
liepen mee met allerlei activiteiten en bedachten wat mooi en beeldend 
was om te filmen. Ze kregen met heel veel medewerkers van Mens De 
Bilt te maken en ook inwoners van De Bilt waren bereid mee te werken 
aan de filmpjes.

Na veel opnames en geknip en geplak in die opnames zijn de filmpjes 
af. Negen films van een minuut of twee, drie die de komende weken via 
site van De Vierklank zijn te bekijken, maar ook op RTV De Bilt ver-
toond worden. Deze week kickboksen en dansles bij het Jongerenwerk.

Mens brengt het jongerenwerk in beeld.

Naar een woning kun je wel smachten
maar je moet er wel jaren op wachten
elke plek vind je best
maar dan is er protest
en vervliegt hoop weer uit je gedachten

Guus Geebel Limerick
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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.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

   

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

STILLE ELEKTRISCHE BLADZUIGER. STANDAARD OOK INZETBAAR ALS BLADBLAZER,
GEREEDSCHAPLOZE OMBOUW TUSSEN DE ZUIG- EN BLAASSTAND. NOG GELUIDSARMER.

MET BLAASPIJP EN PLATTE BLAAS-/ZUIGMOND.
 GENIET VAN DE STIHL ACTIES! VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

PRIJZEN DIE U OMVER BLAZEN

ELEKTRISCHE
ZUIGHAKSELAAR SHE 71

€ 135
i.p.v. € 155

VAN GINKEL LMB BV
Dorpsweg 47 b  • 3738 CA Maartensdijk
0346 212602 • www.lmbvanginkel.nl

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis
Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Zoekt nieuwe medewerkers

Wij willen ons team graag aanvullen met:

Verkoopmederwerker DKW (droog- en kruidenierswaren en diepvries)
- 2 tot 12 uur per week
- Vullen van de vakken vooral in de ochtenduren

Medewerker verslijn (brood, vleeswaren, slagerij, kaas)
- 12 tot 37 uur per week
- Produceren, vullen en bestellen van producten

Kassamedewerker
- 12 tot 37 uur per week
- Flexibel inzetbaar van maandag t/m zaterdag

Eisen:
Vriendelijkheid, een verzorgd uiterlijk, klantgericht kunnen werken en minimaal 16 jaar.

Wat we bieden:
Een marktconform salaris, ruime opleidings- en doorgroeimogelijkheden
en een uitstekende collegiale sfeer.

Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande vacatures?
Geef dan je persoonlijk motivatiebrief met CV aan ons door via mail:
mam@jumbo.com of geef je brief met CV persoonlijk af in de winkel bij de servicebalie.
Als jij degene bent die wij zoeken, zullen wij zo snel mogelijk contact
met je opnemen voor een gesprek.

Samen met alle collega’s, doen wij ons uiterste best
om de klant naar alle tevredenheid te bedienen.

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Computerhulp Midden-Nederland
Wij helpen graag als u computer 
niet doet wat hij zou moeten doen. 
En dat doen we snel, meestal aan 
huis. Even zo graag...  [lees meer]

Heerlijke ROOMBOTER 
AMANDELSTAAF 

Vanaf  1 November hebben 
we elke vrijdag weer verse 

OLIEBOLLEN!!! 

Kleine BOTERSTOL 
Om alvast 
te proeven

van € 5,40   

NU € 4,50

van € 5,50   

NU € 4,50

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Langs de grenzen van De Bilt (6)
In het boek ‘100 jaar Bilthoven’ stelt co-auteur Wim Krommenhoek de vraag hoe het gebied van de 

huidige gemeente De Bilt er duizend jaar geleden zal hebben uitgezien: ‘We zagen een wildernis 
van heide en stuifzanden in het oosten, veen in het westen en moerasbossen in het zuiden’. 

In een aantal bijdragen laat Krom-
menhoek u kennis maken met de 
verscheidenheid aan landschappen 
langs de grens van de gemeente in 
het nu. Vooral na de herindeling tot 
één grote gemeente met zes woon-
kernen valt de verscheidenheid aan 
landschapstypen langs de gemeen-
tegrens heel sterk op. 

We begonnen onze rondgang ten 
westen van De Bilt, bij fort Voor-
dorp en volgden de grens met de 
klok mee, boven Overvecht langs, 
naar Westbroek. Later vervolgen we 
noordwaarts, langs het Bert Bospad 

naar Egelshoek en vandaar oost-
waarts naar de kern Hollandsche 
Rading. Vandaar een uitschieter 
noordwaarts in het Maartensdijkse 
bos en vervolgens zuidwaarts naar 
Lage Vuursche. Dan een lang stuk 
zuidwaarts richting Den Dolder en 
Zeist tot aan de A28. In het meest 
zuidelijke deel van de gemeente 
ter hoogte van de wijk Brugakker 
in Zeist en de Uithof loop de grens 
ongeveer een kilomer oost-west om 
dan oostelijk van de Uithof om te 
buigen naar het noorden en langs de 
A28 naar het westen te buigen om 
bij knooppunt Rijsweerd noord-
waarts te buigen om een stukje de 
A27 te volgen. Na het kruisen van 
de Biltse Rading komen we weer 
terug bij fort Voororp. 

Vanaf Lage Vuursche 
Vanuit het bosgebied in Lage Vuur-
sche vervolgden wij in een vorige 
bijdrage de grens via de Koudelaan 
in Lage Vuursche, langs de kruizing 
Maartensdijkseweg en de Soest-
dijkseweg naast de oude Vuur-

scheweg. Nog steeds in zuidelijke 
richting passeert de grens de over-
gang Handellaan (Bilthoven) naar 
Pleineslaan (Den Dolder). Nog iets 
zuidelijker en iets ten oosten van 
het eind van de Lassuslaan kruist de 
grens de spoorlijn om vervolgens 
nog steeds in zuidelijke richting 
door het bos door te lopen richting 
Zeist. Met een knikje aan het eind 
bereiken we de Amersfoortseweg 
(N237) op anderhalve kilometer 
vanaf het landgoed Vollenhove.

Nu volgt een lastig parcours. Na het 
kruisen van de Amersfoortseweg 
(deze foto) ter hoogte van nummer 
45 , loopt de grens door tot de 
noordzijde van de A28 en volgt deze 
westwaarts tot het viaduct onder de 
Utrechtseweg richting Zeist. 

Nu volgt de grens circa 200 meter 
de Utrechtseweg richting Zeist 
tot aan de rand van de Zeister 
componistenbuurt. Hier steken we 
de Utrechtseweg over (deze foto) 
en gaan weer weer een stukje 
zuidwaards.

We staken de Utrechtseweg over en gaan weer een stukje zuidwaards, 
over de Noordweg (deze foto), langs de wijken Crosestein en Vogelwijk 
in Zeist. 

We gingen langs de wijken 
Crosestein en Vogelwijk in Zeist om 
via een stukje over De Dreef (deze 
foto) te eindigen bij het westelijkste 
puntje van de wijk Brugakker 
(volgende foto) aldaar.

Na De Dreef eindigen wij vooralsnog bij het westelijkste puntje van de 
wijk Brugakker in Zeist (deze foto). Vervolgens loopt de grens ongeveer 
een kilometer westwaarts richting Uithof. 

Pianiste Vivianne Cheng 
in Het Lichtruim

Op zondag 3 november om 15.00 uur geeft de Amerikaanse pianiste Vi-
vianne Cheng een bijzonder concert in Theater Het Lichtruim. Het is de 
tweede recital in de Internationale Pianoserie in het Biltse theater. Op 
het programma staan stukken van Haydn, Tsjaikovski, Rachmaninov 
en Sjostakovitsj.

Cheng gaf haar eerste solorecital toen zij tien jaar oud was. Sindsdien 
trad zij elders in de Verenigde Staten op en door heel Europa. Vivianne 
Cheng studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam bij Naum 
Grubert, waar zij in juni dit jaar haar derde master behaalde en weer met 
de hoogste waardering. Eerder studeerde zij in Amerika bij pianisten 
Gary Graffman en Leon Fleischer en aan de Muziekuniversiteit Mozar-
teum Salzburg bij Andreas Groethuysen en Pavel Gililov. Inmiddels is 
zij docent aan het Mozarteum Slazburg, zij woont evenwel in Amster-
dam. Voordien bezocht zij in New York de Juilliard School, waar zij 15 
jaar aan dit befaamde instituut de jongste student ooit was.

Internationale Pianoserie 
De Internationale Pianoserie in Theater Het Lichtruim bestaat uit zes 
pianorecitals -steevast op de eerste zondagmiddag van de maand- door 
internationaal gelauwerde pianisten uit alle windstreken en zijn ge-
garandeerd een traktatie voor liefhebbers van klassieke pianomuziek. 
Bovendien is toegang voor iedereen tot 18 jaar gratis, mits onder bege-
leiding van een betalende volwassene. Dus ook voor jonge muzikanten 
in spe een mooie kans een gevestigd pianist te beleven in de intieme 
setting van Theater Het Lichtruim. Tickets en info: www.theaterhet-
lichtruim.nl 

Vivianne Cheng, speelt zondag in Theater Het Lichtruim.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal vrijkaarten beschikbaar. 
Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar info@
vierklank.nl met in het onderwerp Cheng. De kaarten worden verloot 
onder de inzenders. Iedereen krijgt uiterlijk vrijdag 1 november be-
richt.



8

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 9 oktober t/m di 5 november 2019

AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

 2 VOOR

500

SENSEO KOFFIEPADS
3 verpakkingen à 36 pads

 3 VOOR

1000

ZALMFILET MET HUID 
OF WARM GEROOKTE 
ZALMFILET
Schaal 250-270 gram

550

GRAND SUD WIJNEN
2 flessen à 1 liter

 2 VOOR

799

Geen 18, geen alcohol

MAGERE RUNDERLAPPEN
Iers of Europees
Per kilo

898

JUMBO ROOMBOTER 
APPELTAARTJE
Per stuk

299299

HERFSTBOCK, DUBBEL 
OF BRUIN BIER
Alle soorten
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

3 VOOR

450

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak à 500 gram, 
blauwe bessen bakje à 125 gram, 
Migo peren schaal à 4 stuks of 
mandarijnen net à 750 gram

3 VOOR
504

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31
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Clubavond met foto’s van 
De Kunstmarkt 

De laatste clubavond van de FCB stond geheel in het teken van de Kunstmarkt van september in De 
Bilt. Bezoekers van deze markt die zich hadden laten portretteren en degenen, die deze dag hadden 

meegedaan aan de workshop natuur- of straatfotografie, waren voor deze avond uitgenodigd. 

Er waren heel veel foto’s die op 
deze avond werden besproken. 
Voor de pauze werden alle portret-
foto’s getoond; gemaakt door de 
clubleden Wim Kastelijn, Rob Mo-
get, Wim Westland en Joke Man. 
Het waren mooie, vrolijke en soms 
ook vertederende foto’s, in totaal 

maar liefst 43. Iedereen was blij 
met zijn of haar foto, die door de 
fotoclub was afgedrukt en na afloop 
ook nog eens mee naar huis geno-
men mochten worden.

Workshops
Na de pauze werd met belang-

stelling gekeken naar 
de foto’s die tijdens de 
workshops waren ge-
maakt. Onder leiding van 
Jeroen Bögemann ging de 
workshop straatfotogra-
fie op weg door het park 
waar de kunstmarkt werd 
gehouden. Daar leerde 
Leon Bongers hoe je op 
een pakkende manier het 
straatbeeld, of in dit ge-
val het parkbeeld fotogra-
feert. Met als resultaat de 
foto van de hond die net 
als zijn baasje even uit-
rust.

Instelling
Onder de bezielende lei-

ding van de clubleden Ruud Fe-
leus en Hans van Genderen gingen 
geïnteresseerde bezoekers van de 
kunstmarkt gewapend met hun ei-
gen fototoestel het park in. Zo leerde 
onder andere Francine Weerdesteijn 
met welke instelling van je camera 
je het beste resultaat kunt behalen 
bij het fotograferen in de natuur: 
‘Ik heb er zoveel van geleerd, dat ik 
meteen de smaak te pakken had. De 
rest van het weekend heb ik in mijn 
tuin doorgebracht, staand, knielend 
of zelfs liggend. En ik ben heel blij 
met het resultaat’. 

Visie
Maandag 28 oktober stellen 4 nieu-
we leden van de fotoclub zich voor 
in de serie ‘Han Baartmans Vier-
luik’. Ieder zal met tien foto’s zijn 
of haar visie over fotografie tonen. 
Voor de clubleden een leuke manier 
om de nieuwe leden nader te leren 
kennen. De avond wordt maandag-
avond gehouden in zalencentrum 
HF Witte, aanvang 20.00 uur.
    (Jeannette Kok)Hond en baas rusten even uit.

Jubileumconcert van 
Algemeen Zangkoor 

Maartensdijk
Zondag 17 november geeft AZM een jubileumconcert in de St. 
Maartenskerk aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk. Het koor 
bestaat dit jaar 50 jaar. Het programma van die middag is een com-
pilatie van klassieke en populaire liederen die in de afgelopen 50 
jaar zijn gezongen.

In maart 1969 is het Algemeen Zangkoor Maartensdijk opgericht. Het 
koor heeft in de afgelopen 50 jaar een rijke historie opgebouwd van 
prachtige concerten en heeft inmiddels een belangrijke plaats verwor-
ven in het culturele leven van de gemeente De Bilt. Deze zomer zong 
het koor ook bij ‘SamenLoop voor Hoop’ bij Jagtlust ter ondersteuning 
van deze inzamelingsactie voor het KWF. Voor het jubileumconcert is 
expliciet gekozen voor uitvoering in ‘geboorteplaats’ Maartensdijk. 

Memory
Het jubileumconcert opent met het Gloria van Vivaldi, waarna tradi-
tionele volksmuziek en verschillende populaire musicalstukken waar-
onder Memory uit de musical ‘Cats’ vertolkt worden. De begeleiding 
bestaat uit het ensemble van NASKA (Nationaal Symfonisch Kamer-
orkest) aangevuld met Mirjam van der Veen (pianist van AZM). Het 
concert staat onder leiding van dirigent Stephan Pas.

Receptie
De St. Maartenskerk is geopend vanaf 14.30 uur. Het concert begint 
om 15.00 uur. Kaarten zijn te verkrijgen via website: www.zangkoor-
kaartensdijk.nl, bij Primera in Maartensdijk aan het Maertensplein en in 
Bilthoven bij de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1. Na afloop van 
het concert is er een receptie in ontmoetingscentrum De Mantel, naast 
de St. Maartenskerk. 

AZM tijdens de SamenLoop voor Hoop-actie bij Jagtlust te Bilthoven.

KBH Proms 
Op vrijdag 8 november concerteert de Koninklijke Biltse Harmo-
nie (KBH) in het HF Witte Centrum. De titel van het concert is 
‘I’ve got the music in me’. 
 
KBH Proms is voor en door alle leeftijden. Het Klein en Groot Harmo-
nieorkest, de Opleiding Melodie Percussiegroep en de Melodie Percus-
siegroep van de KBH zullen afzonderlijk én gezamenlijk het podium 
betreden. 
Er is nog een beperkt aantal staanplaatsen beschikbaar via https://pre-
tix.eu/KBH/proms2019/. 

Open lesmiddag bij 
Aeres MAVO 

Op woensdag 6 november van 14.00 tot 16.00 uur kunnen leerlingen uit 
groep 8 kennismaken met Aeres MAVO Bilthoven door het volgen van 
proeflessen. Voor de ouders is er informatie over de vele kansen, unieke 
begeleiding en keuzes die leerlingen daar krijgen. Aanmelden kan via 
mavo.bilthoven@aeres.nl. Meer info op www.aeresmavo-bilthoven.nl. 

Klankbord
Geen peil op te trekken: 

een hassebassie in groten getale
Als redacteur slaat bij mij de vertwijfeling nog wel eens toe; de aangeboden tekst van een 

bijdrage brengt mij nog wel eens in verwarring. Zoals onlangs, toen ik luisterend 
naar De Taalstaat (Radio 1) een tekst aangeboden krijg van iemand, die 

schrijft: ‘dat de vogel hier in zulke grote getalen broedt’.

De tekstverwerking in de compu-
ter loopt niet rood aan, maar toch 
klopt het niet, toch? Wat is het nu: 
In groten getale, in grote getale of 
in grote getallen? Gelukkig ben ik 
aangesloten bij het Genootschap 
Onze Taal en daar kan ik ook altijd 
op terugvallen: ‘De juiste vorm is 
in groten getale. In groten getale is 
een zogenoemde staande uitdruk-
king: een uitdrukking waarin nog 
de oude naamvalsvorm behouden 
is gebleven. Andere voorbeelden 
van dergelijke uitdrukkingen zijn 
te allen tijde en te uwen huize. 
Vaak kunnen deze uitdrukkingen 
vervangen worden door een mo-
dern equivalent (altijd, bij u thuis). 
In groten getale kunt u vervangen 
door in grote aantallen of door 
massaal; vervanging door in grote 
getallen is niet juist’.

Taalkalender
De Taalkalender is ook een uitgave 
van het Genootschap Onze Taal en 
natuurlijk siert deze mijn werk-
plek; elke dag leuke en verrassen-
de taalweetjes, samengesteld en 
geschreven door de medewerkers 
van Onze Taal. Zeven dagen, ze-
ven thema’s: Op zondag een taal-
testje over spelling, grammatica, 
leestekens, enzovoort, op maanda-
gen gevolgd door Scheepvaarttaal 
met uitdrukkingen, die verwijzen 
naar de scheepvaart en naar de 
bloemrijke taal van zeelieden. Ik 
keek een paar dagen na:

Saffiaan en hassebas
Zaterdag 10 augustus werd een ge-
dicht uit 1956 van Willem van Ie-
pendaal besproken:

Hij gaf om meiden en een geintje,
Z’n saffiaan en hassebas
En zei, dat leven aan een lijntje
Alleen voor loopse poedels was!

Wat was een saffiaan en wat een 
hassebas? Hassebas en saffiaan 
zijn volkstalige benamingen voor 
respectievelijk een borrel en een 
sigaar of sigaret. Het woord saf-
fiaantje (ook wel saffie) schijnt te 
maken te hebben met de kokers, 
waarin de rookwaren werden be-
waard en gepresenteerd. Die wa-
ren vaak bekleed met saffiaanleer, 
een fijn soort leer, verwant met 
marokijnleer. De naam van de be-
kleding van de koker ging dus over 
op de inhoud ervan. Het woord 
hassebassie kennen we sinds de 
negentiende eeuw, toen het in Ne-
derlands-Indië wel werd gebruikt 
ter aanduiding van een glas jene-
ver. De herkomst is niet helemaal 
duidelijk. Aangenomen wordt 
dat het woord is afgeleid van het 
werkwoord hassebassen, dat onder 
meer 'kibbelen' betekent. Van het 
drinken van jenever wil nog wel-
eens gekibbel komen, vandaar.

Peiling
Maandag 19 augustus: ‘Als je niet 
op iemand kunt rekenen of vertrou-
wen, of als iets niet te voorspellen 

is kun je zeggen: ‘Er is geen peil 
op te trekken’. Wat is de oorsprong 
van deze uitdrukking? 
Er wordt weleens gedacht dat er-
gens geen peil op kunnen trekken 
iets met een pijl-en-boog te maken 
heeft: je 'trekt' de pijl immers naar 
achteren terwijl je richt. Maar het 
gaat om peil met een korte ei, in 
de (verouderde) betekenis 'ijkpunt'. 
Een spreekwoordenboek uit 1925 
legt het (samengevat) als volgt uit. 
Als je wilde weten waar op zee je 
je bevond, kon je je positie bepalen 
aan de hand van een peiltoestel dat 
deel uitmaakte van een kompas - 
een soort navigatie-instrument, je 
nam daarbij een vast punt als uit-
gangspunt: een plaats (op het land) 
die met zekerheid bekend was, bij-
voorbeeld een vuurtoren. Dat ijk-
punt was het peil. Het op basis daar-
van berekenen van de plek waar je 
je bevond, was dan peilen of er peil 
op trekken. Als dit niet lukte, kon 
je 'er geen peil op trekken' waar je 
was. De figuurlijke betekenis van 
ergens geen peil op kunnen trekken 
is dan ook vooral dat je niet weet 
waar je aan toe bent. In plaats van 
peilen of er peil op trekken zei men 
ook wel in de peiling nemen. Daar 
komt dan weer de uitdrukking in de 
peiling hebben ('in de gaten heb-
ben') uit voort. 

En dat zou ik zo graag in groten ge-
tale willen. 

Henk van de Bunt (2019)
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ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

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

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

ITALIAANSE ENTRECOTE
Met o.a. malse entrecote, rucola, zontomaat, pesto
kruidenolie & Parmezaanse kaas; super lekker!
kort rosé bakken ± 3 tot 4 min. 100 gram 2,25

GORDON VINK
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. een lekker
gemarineerd speklapje, ham & kaas. Om kort te bakken
Zachtjes braden ca. 12 tot 15 minuten 100 gram 1,35

BLACK ANGUS RIPLAPJES
Om zachtjes te garen. 120 dagen graan gevoerd en
minimaal 40 dagen gerijpt. Smelt op de tong!
ca. 75 tot 90 min. sudderen 500 gram 7,98

MINI LAMSBOUTJES
Voor de liefhebbers. Om kort & fel te bakken. Lekker
gemarineerd of naturel; u mag het zeggen!
ca. 3 tot 4 min. bakken 100 gram 2,85

VARKENS WANGETJES
Voor de liefhebbers. Om zachtjes te stoven. Met gratis
recept! Verrassend lekker mals!
ca. 1½ uur sudderen met een beetje wijn erbij 100 gram 1,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Wintertijd tip van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 oktober t/m zaterdag 2 november.

Zetfouten voorbehouden.

KOKELETJES
De originele Franse. Ca. 450 gram per stuk 100 gram 1,10
VARKENS ENTRECOTE LAPJES
Gemarineerd of naturel. Even kort bakken 100 gram 1,45

BILTENAARTJES
Heerlijke Biltse lekkernij: met o.a. kipfilet, katenspek,
kaas & kruidencrème, echte smaakmaker!
ca. 10 min. zachtjes braden 100 gram 1,50

“We denken nog teveel in terugverdien-

tijden.”, zegt BENG!-Energieambassadeur 

Pieter Nap. Zelf denkt hij liever vanuit 

de klimaatopgave, het terugdringen van 

CO2-uitstoot en de noodzaak om verwar-

ming zonder aardgas mogelijk te maken. 

“Maar natuurlijk is het mooi dat verduur-

zamen geen geld hoeft te kosten. De 

meeste investeringen worden wel degelijk 

terugverdiend.”

Samen met collega Eize-Jan Bakker werkte 

hij aan een nieuwe presentatie over de 

verduurzaming van de eigen woning. Het 

wordt een brede informatiebijeenkomst, 

zeker aan te bevelen als je deze materie 

best lastig vindt en daarom afwacht. 

Want: hoe zit dat nu met de kosten van de 

energietransitie in eigen huis? In de media 

worden bedragen genoemd die nogal uit-

eenlopen. Minder aandacht is er voor de 

baten. Als je investeert in woningisola-

tie, gaan energiekosten direct omlaag en 

bespaar je op de maandelijkse vaste lasten. 

Daarnaast wint het huis aan comfort en is 

het gunstig voor de verkoopwaarde.

Bonussubsidie
Om huiseigenaren aan te moedigen, is er 

sinds september de landelijke Subsidiere-

geling Energiebesparing Eigen Huis. Als je 

meerdere maatregelen tegelijk neemt, kan 

tot 20 procent subsidie mogelijk zijn. Daar-

naast is er een bonussubsidie voor als je het 

huis zeer energiezuinig of energieneutraal 

maakt. 

Dat laatste scenario, een slecht geïso-

leerde woning in één keer goed aanpak-

ken, kan aantrekkelijker zijn dan in stapjes 

verduurzamen. De beide energieambassa-

deurs leggen het graag uit. Verder is er op 

7 november alle ruimte om eigen vragen in 

te brengen.

Energietransitie
in eigen huis
Informatiebijeenkomst 7 november, H.F. 

Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, 

3731 CL De Bilt, inloop met koffie en 

thee: 19.00 uur, start programma 19.30 

uur. Aanmelden per e-mail: infoavond@

beng2030.nl. Meer informatie over 

BENG! op www.beng2030.nl.

Veel huiseigenaren zijn al bezig. Er verschijnen zonnepanelen op het dak of er wordt nagedacht over 

een warmtepomp. De energietransitie kent vele uitdagingen. De zolder ontruimen om het dak te 

isoleren? De oude CV ketel vervangen? Energiecoöperatie BENG! organiseert een informatieavond op 

7 november in het H.F. Witte Centrum in De Bilt.

Informatiebijeenkomst op 7 november:

Energietransitie in eigen huis

advertorial

MENS is ook…
Week van de Mantelzorg
Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg 
De Bilt organiseert dit jaar rondom deze dag verschillende gratis activiteiten 
voor mantelzorgers. Omdat mantelzorgers van onschatbare waarde zijn. U 
bent van harte uitgenodigd! Kijk voor een overzicht van de activiteiten op 
onze website.

Filmcafé ‘Moeder aan de Lijn’
Een intieme en indrukwekkende film over drie dochters die steeds meer 
de zorg voor hun moeder op zich nemen en daarbij ervaren dat hun eigen 
leven in de knel komt. Een mooie en ontroerende filmavond voor iedereen 
die zorgt. Donderdag 31 oktober 19.30-21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. 
Het Lichtruim, Planetenplein 2 Bilthoven

Vragen? 
Loop eens binnen 
bij Servicecentrum De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 
De Bilt, 030-7440595 of 
Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96, 0346-214161

De Witte Raaf 
Makelaars en Taxateurs O.G. B.V.
Noordereinde 59, 
1243 JJ ‘S-GRAVELAND
Tel: 035-6562624 
www.dewitteraaf.info

Te koop
Sperwerlaan 84 

Maartensdijk  
Ruime hoekwoning (166m2) 
aan rustige, lommerijke straat 
met mogelijkheid voor kantoor/
praktijk aan huis OF slaapkamer 
en badkamer op de begane 
grond. Bij de woning hoort 
tevens een vrijstaande garage 
en een parkeerplaats op eigen 
terrein.

Vraagprijs € 469.000,- k.k.

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Vink Witgoed BV
Midden in Westbroek is de grootste 
witgoedleverancier van de gemeente 
De Bilt gevestigd. Ouderwetse 
service en betrokken medewerkers 
maken Vink Witgoed...   [lees meer]

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

U bent van harte welkom 
voor een:

• Frisse nieuwe herfstcoupe
• Curlsys
• Kleurcorrectie
• Circlelights
• Balayage
• Combinatiekleuringen

Maak op tijd een afspraak voor de feestdagen 
want over 8 weken is het al zover!
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Opening nieuw pand Spar
door Walter Eijndhoven

Na een tijdelijke verbouwing opent burgemeester Sjoerd Potters op woensdag 30 oktober het 
vernieuwde pand van Spar Mons aan de Bilderdijklaan 106 in Bilthoven. De nieuwe Spar 

beschikt over meer winkelruimte en klanten kunnen in de koffiehoek terecht 
voor koffie/thee en een onderling praatje. 

‘Na twintig jaar groeide onze win-
kel uit haar jasje’, vertelt Jan Mons, 
eigenaar van de Spar in het ‘Kleine 
Dorp’ in Bilthoven-Noord. ‘Wij zit-
ten hier alweer sinds 2000. Toenter-
tijd was de omzet van onze winkel 
erg laag, maar gelukkig hebben wij 
sindsdien de weg omhoog gevon-
den. Met de huidige verbouwing 
van 160 m2, waarvan 120 vierkante 
meter voor winkelverkoop, hopen 
wij onze klanten nog meer tege-
moet te komen’. 

Band
De winkel biedt niet alleen meer 
verkoopruimte voor haar produc-
ten. ‘Nee, zeker niet’, legt Mons 
uit. ‘In al die jaren ontstond een 
persoonlijke band met de buurtbe-
woners. Zodoende signaleren wij 
al snel hoe iemand in haar/zijn vel 
zit en kunnen wij daarop inspringen 
met hulp en/of advies. Wij hebben 
echt een maatschappelijke functie 
in de wijk’. 

Ouderen
De wijk telt veel ouderen en een-
zaamheid is ook hier geen onbe-
kende. Mons: ‘Je moet weten, veel 
wijkbewoners zijn hoogopgeleid 
en wonen in grote, alleenstaande 
villa’s. Meestal zijn de kinderen 
ook hoogopgeleid en die vliegen 
uit, naar alle delen van de wereld. 
Als echtgenoot of echtgenote uit-
eindelijk overlijdt, blijft de langst-
levende vaak alleen achter. Daar-
om proberen wij, samen met de 
gemeente, iets te betekenen voor 
hulpbehoevende ouderen in onze 
wijk. Hierover zijn wij in gesprek 
met de gemeente en De Bilthuij-
sen’. 

Dinsdag
Dit is nog niet alles. De Spar heeft 
nog meer in petto. Iedere dinsdag 
kunnen wijkbewoners voortaan 
terecht met vragen op velerlei ge-
bied. Mons: ‘Eén keer in de maand 
kunnen mensen terecht met vragen 

over Alzheimer/ Dementie of vra-
gen stellen aan de gebiedsmake-
laar. De wijkagent heeft hier zijn 
plek voor vragen vanuit de wijk en 
ook Dutchnet is hier aanwezig voor 
vragen over de pc. Iedere dinsdag 
is hier dus wel iets te doen’. 

Vers
Naast het vervullen van een maat-
schappelijke functie en het aan-
bieden van diverse diensten op 
dinsdag, wil de Spar meer doen in 
‘vers’. ‘In Bilthoven-Noord heb-
ben bewoners vaak hun kantoor 
aan huis’, geeft Mons aan. ‘Hoe 
fijn is het niet dan een winkel om 
de hoek te hebben die allerlei verse 
producten aanbiedt voor eventuele 
bezoekers? Tussen de vergaderin-
gen door? En volgend jaar star-
ten wij ook met de verkoop van 
pizza’s. Natuurlijk gaan wij ook 
door met onze gebruikelijke ser-
vice, waaronder het postkantoor. 
Kortom, de Spar is in beweging’. 

Jan en Klarinda Mons van Supermarkt Spar Mons overhandigden begin februari jl. een cheque van 350 euro aan 
voorzitter Jan Maurits de Beij van de stichting Hartslag De Bilt; gedurende enkele maanden konden de klanten 
van Spar Mons hun lege flessen inleveren en het statiegeld doneren aan de stichting. [foto Kees Diepeveen] 

Filmfeest voor 
muziekles 

Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven organiseert haar tweejaarlijkse 
Filmfeest op vrijdag 1 november in de tuinzaal van Huize het Oosten, 
Rubenslaan 1 te Bilthoven. 

Ditmaal wordt de film ‘The Children Act’ vertoond. Een aangrijpend 
verhaal over een kinderrechter, die moet beslissen over leven of dood 
van een zieke jongen. Hoofdrollen worden vertolkt door Emma Thomp-
son en Stanley Tucci, onder regie van Richard Eyre.  

Opbrengst
De volledige opbrengst van deze avond met film, loterij, een hapje en 
drankje komt ten goede aan de stichting ‘Connect by Music’, die muzie-
konderwijs voor getraumatiseerde kinderen in het Griekse vluchtelingen-
kamp Moria organiseert en faciliteert. Dit draagt bij aan het herstel van 
zelfvertrouwen en van hechtingsproblemen, die door de oorlogssituatie 
zijn ontstaan (zie www.connectbymusic.com).

Kaarten 
Entreekaart(en) aan de zaal, reserveren via soroptimistdebiltbiltho-
ven@gmail.com, verkrijgbaar bij De Bilthovense boekhandel, Juliana-
laan 1 te Bilthoven en/of Kooklust, Hessenweg 155 te De Bilt. Aanvang 
20.00 uur.

De opbrengst komt ten goede aan Connect by Music.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

De heer Gerards - mede namens 
buurtbewoners - beklaagt zich in 
De Vierklank van 22 oktober over 
de kwaliteit van het groenonder-
houd, dat Biga Groep voor de ge-
meente De Bilt verricht in Maar-
tensdijk.

Omdat ik bekend ben met (mensen, 
die bij) de Biga Groep (werken) 
heb ik eens navraag gedaan wat 
nu de situatie is: ‘Het groenonder-
houd wordt sinds een jaar of 4 door 
de Biga Groep in opdracht van de 
gemeente De Bilt uitgevoerd vol-
gens de eisen die de gemeente stelt. 
Sinds Biga Groep het werk uitvoert 

wordt er regelmatiger gesnoeid. 
Mij is verteld dat incidenteel inder-
daad de hagenknipmachine wordt 
ingezet voor het scheren van de 
groenstrook om uitzichthoeken te 
verlagen omwille van de verkeers-
veiligheid. Dit speelt o.a. ook bij de 
Melkweg/Dierenriem’.

Biga groep helpt mensen met een 
(grote) afstand tot de arbeidsmarkt 
aan werk en leiden mensen op om 
het werk, dat ze uitvoeren vakkun-
dig te kunnen doen; juist ook in het 
groenonderhoud. Van ontbreken 
van vakkundigheid, het uitblinken 
in het verminken van beplanting 

kan m.i. geen sprake zijn. Als het 
groenonderhoud in strijd lijkt met 
de motie ‘Biodiversiteit’ zoals de 
heer Gerards aangeeft lijkt het mij 
verstandig, dat hij zich richt tot de 
gemeente, zodat de gemeente haar 
opdrachten voor groenonderhoud 
in lijn met deze motie kan uitzetten.
Zijn pijlen richten op Biga Groep 
vind ik te kort door de bocht. Als 
Biga Groep m.i. ergens in uitblinkt 
is het om mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt aan het werk te 
helpen. 

Peter Janssen, Maartensdijk

Lidl wc
Overal hangen in de gemeente De Bilt hangen ‘verlichte’ borden dat de 
Lidl op de Kwinkelier een WC heeft!

Vriendelijke groet Hans Kriesch
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM

G’woon 
koffi ebonen 
Alle zakken van 1 kilo
Van /5.99 - /6.79

Deze acties zijn geldig van woensdag 30 oktober t/m dinsdag 5 november 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 2+3 gratis krijg je 60% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden

  Zalmfi let 
met huid   
 Schaal van 275 gram 
 Van /6.00 

Reus wasmiddel, 
Fleuril, Persil of Silan
  Alle soorten  
5 stuks
 Van /14.25 - /37.45 
 Voor 5.70 - 14.98 

 Melkan melk, yoghurt 
of naturel kwark  
 3 bekers van 500 gram 
of pakken van 1 liter 
 Van /2.55 - /3.99 

Hutspotgroenten of 
boerenkool fi jn gesneden 
Alle zakken van 500 gram 
    Van /1.17 - /1.65

Hutspotgroenten of 
boerenkool fi jn gesneden 

 Melkan melk, yoghurt 

Hutspotgroenten of   Zalmfi let 

PER ZAK

 5.49 
PER ZAK

0.99 
275 GRAM

3.99 

3 STUKS

2.49 
 STUNT 

 2+3
GRATIS 

 Per kilo 
1.98

 Per kilo 
14.51
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Kiek nou toch ‘s effe an 
Uit de nalatenschap van mevr. A. Huydecoper-Kamphuis kwam een schilderij met een afbeelding 
van drie kinderen bij de gemeente Maartensdijk terecht. Mevr. Huydecoper was de weduwe van 
de laatste in 1969 overleden burgemeester van Achttienhoven, Westbroek en Tienhoven, jhr. Joan 

Huydecoper van Maarssenveen. Het is een drieluik met de kinderen uit zijn eerste huwelijk. 

Burgemeester Huydecoper was, 
voordat hij op 1 aug. 1932 als waar-
nemend-  en m.i.v. 15 maart 1934 
tot burgemeester van Achttienho-
ven en Westbroek werd benoemd, 
vanaf 15 april 1913 gemeentese-
cretaris van beide gemeenten, die 
m.i.v. 1 juli 1957 bij Maartensdijk 
zijn gevoegd. Een van de ambte-
naren van destijds is nog vol lof 
over zijn oude baas, burgemeester 
Huydecoper: ‘Het was een gezel-
lige en zeer punctuele man’. Hij 
vertelt, dat de burgemeester des-
tijds teleurgesteld was toen een van 
zijn medewerkers een scooter had 

aangeschaft en voortaan ‘s middags 
thuis ging eten: ‘Nu kunnen we 
nooit meer samen tussen de middag 
biljarten’. 

Jhr. Joan Huydecoper van Maars-
senveen werd op 20 oktober 1887 
geboren. Zijn militaire dienstplicht 
vervulde hij bij de Blauwe Rijders 
der Cavelarie. Hij zwaaide als re-
serveofficier af en werd op 15-4-
1913, 25 jaar oud, als gemeentese-
cretaris van de toen nog gescheiden 
dorpen Achttienhoven en West-
broek benoemd. Joan Huydecoper 
trouwde in 1918 met jkvr. Hen-
riette Marie Steengracht van Oost-
capelle. Na hun trouwen woonden 

zij achtereenvolgens een half jaar 
op Goudenstein in Maarssenveen, 
Beerschoten in De Bilt en vanaf 
april 1920 tot 23 augustus 1923 op 
Persijn in de Achter Wetering. De 
oudste van hun drie kinderen, Ca-
tharina werd in De Bilt geboren, de 
twee anderen, Jan Elias en Susanna 
werden in Maartensdijk geboren. 
Vanaf eind augustus 1923 woonde 
de familie jarenlang op Beerscho-
ten in De Bilt. Hierna kwamen zij 
op Leeuwenburg in Maarssenveen 
aan de Vecht te wonen. 
Huydecoper werd op 15 maart 
1934 als burgemeester van Acht-

tienhoven en Westbroek benoemd. 
Aansluitend werd per 1-4-1934 
Korstiaan van Vliet gemeentesecre-
taris Na zijn benoeming als burge-
meester werd aan Huijdecoper door 
het Provinciaal Bestuur van Utrecht 
telkens toestemming verleend om 
als burgemeester buiten zijn ge-
meente op Leeuwenburg in Maars-
senveen te blijven wonen. 

Vervoer
Vanaf Beerschoten in De Bilt 
kwam hij met een T-Ford naar zijn 
werk. Daarna heeft hij jarenlang 

met een Citroen gereden. Vanuit 
Maarssenveen kwam hij 12,5 jaar 
lang op de fiets naar Westbroek. 
Huydecoper was als burgervader 
begaan met het wel en wee van 
de bevolking. Het verhaal wordt 
verteld, dat hij menigmaal uit ei-
gen zak bijpaste wanneer de Over-
heidsregels geen steun aan be-
hoeftige inwoners toestond. Ook 
gedurende de bezettingsjaren wist 
hij van geen wijken. Door zijn 
adellijke titel boezemde hij ont-
zag in bij de Duitsers. In december 
1940 overleed zijn eerste vrouw. 
Hij hertrouwde met de kinderjuf, 
Anne Kamphuis. Na de tweede 
wereldoorlog kwamen de plannen 
tot annexatie van gedeelten van 
de kleine dorpen ten noorden van 
Utrecht met de stad op gang. Huij-
decoper was hier geen voorstander 
van. 

De gemeentesecretaris van Vliet 
deelde met ambtenaren de kamer. 
Met z’n vieren in de linker voorka-
mer van het gemeentehuis aan de 
Kerkdijk vervulden zij alle taken 
van het gemeenteapparaat binnen 
het dorp. Er werd voor de dorpen 
Achttienhoven en Westbroek een 
dubbele administratie bijgehouden 
Wanneer iemand van Westbroek 
naar Achttienhoven verhuisde moest 
hij uit- en opnieuw weer ingeschre-
ven worden. Ook de financiën van 
beide dorpen was gescheiden. De 
brandweer was verdeeld, 5/8 voor 
Westbroek en 3/8 voor Achttienho-
ven.

Tienhoven
In 1949 ging de burgemeester van 
Tienhoven met pensioen. Het duo 
Huydecoper en Van Vliet nam de 
taken in Tienhoven waar. Huyde-
coper werd ook meteen voorzitter 
van het Groene Kruis en de sport-
vissersvereniging van Tienhoven. 
Tienhoven telde in dat jaar 635 in-
woners. Volgens de gemeentewet 
zijn de functies van Burgemeester 
en gemeentesecretaris in een dorp 
met zo’n gering inwoneraantal ver-
enigd in een persoon. Naast de heren 
op de secretarie en de burgemeester 

was de heer Overhage als gemeen-
tearchitect een aantal dagdelen per 
week ook op het gemeentehuis. 
Mevr. Marsmeijer - van Ewijk hield 
het gemeentehuis kraakhelder, de 
heer Vlug was gemeentebode en de 
heer Oudhof verzorgde als gemeen-
tewerker buiten het aanzien van de 
beide dorpen. Mevr. Gaasenbeek uit 
het café bij het gemeentehuis ver-
zorgde jarenlang met koffie en thee 
de inwendige mens in het gemeen-
tehuis. In de loop der jaren zijn er 
verschillende wethouders werkzaam 
geweest; o.a. de heren Bakkers, De 

Graaf en Lam. De laatste was de va-
der van de latere Maartendijkse wet-
houder Cees Lam. 

Pensioen
Op 1-11-1952 bereikte burge-
meester Huydecoper de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Mede omdat 
de annexatieplannen in volle gang 
waren, werd hem per die datum 
eervol ontslag verleend en werd 
hij tegelijkertijd opnieuw benoemd 
als plaatsvervangend burgemeester 
van de gemeenten Achttienhoven, 
Westbroek en Tienhoven’ tot een 
nader vast te stellen tijdstip’. 
Vooral de laatste jaren van zijn 
ambtsperiode zijn er nog veel 
nieuwe zaken in het dorp tot stand 
gekomen, zoals het nieuwe dorps-
huis en een aantal gemeentewo-
ningen. Per 1 juli 1957 werden de 
taken door de gemeente Maartens-
dijk over genomen. Burgemeester 
Huydecoper, bijna 70 jaar, ging na 
een dienstverband van 44 jaar met 
pensioen. Eenmaal thuis wist hij 
niet goed wat hij met z’n vrije tijd 
aan moest. Hij bekleedde daarna 
nog een bestuurlijke functie bij het 
Waterschap van Maarssenveen. In 
1969 overleed burgermeester Huy-
decoper. Het enige in het dorp, dat 

nog aan hem herinnert is de naam 
van de straat in het dorp, dat die 
naar hem is genoemd. Historicus 
Anne Doendens wijst er op dat de 
Burgemeester Huydecoperweg (in 
Westbroek voorheen als Vaartweg 
bekend) slechts voor 25 % in West-
broek is gelegen. Ellen Drees (Re-
gionaal Historisch Centrum Vecht 
en Venen) bevestigt het de door de 
toenmalige gemeente Maarssen in 
1960 genomen besluit de weg van 
Westbroek naar de Gageldijk te ver-
noemen naar de oud-burgemeester 
van veel dorpen in deze regio. 

Het naambordje duidt er op, dat weg ‘gewoon loopt ‘vanuit Westbroek 
naar Utrecht-Overvecht. [foto Henk van de Bunt]

Een luchtfoto uit (mei) 2018 toont het zuidelijkste - buiten Westbroek 
gelegen - van de weg. (foto Gemeente Utrecht)

Alle (drie) ambtenaren en de gemeentesecretaris vervulden in de 
linkervoorkamer van het gemeentehuis aan de Kerkdijk alle taken van het 
gemeenteapparaat binnen het dorp. [foto Henk van de Bunt]

Het echtpaar Huydecoper - Steengracht van Oostcapelle woonde drie 
jaar op Persijn in de Achter Wetering. [foto uit de digitale verzameling 
van Rienk Miedema].

De bebouwing aan de Vaartweg 
16 -22 in Westbroek verhuisde 
in 1960 naar de Burgemeester 
Huydecoperweg in Westbroek. [foto 
uit de digitale verzameling van 
Rienk Miedema].

Op woensdag 4 januari 1995 ver-
scheen nummer 1 van de eerste 
jaargang van De Vierklank.

In dit nummer werd de voorpa-
gina opgesierd door de eerste van 
een onwaarschijnlijk lange reeks 
‘Kiek nou toch ‘s effe an’; verha-
len waarin dorpshistoricus Koos 
Kolenbrander de lezers infor-
meert over stukjes geschiedenis 
van deze gemeente.

In dit jubileumjaar blikken wij 
terug en lezen wij opnieuw (ge-
deelten van) de verhalen uit die 
eerste uitgaven.   

Henk van de Bunt 
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Tap DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder 
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Bilthoven en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Tap

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

Het overzicht kwijt over administratie, financiën en betalingen 
kan leiden tot isolement, onzekerheid en het niet meer durven 
openen van post. De vrijwilliger geeft mensen weer perspectief.

Humanitas Heuvelrug zoekt VRIJWILLIGERS
voor ondersteuning bij

THUISADMINISTRATIE en/of SCHULDEN
Bent u georganiseerd, heeft u financiële kennis en wilt u het plezier 
ervaren van wat uw hulp voor een medemens kan betekenen? Dan 
komen wij graag met u in contact via heuvelrug@humanitas.nl of 
06 - 35 122 389. Kijk verder op: www.humanitas.nl/afdeling/heuvelrug.

BEKENDMAKING
week 44 ¾  30 oktober 2019

Toestemming laden en lossen van vuurwerk   
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken bekend dat zij toe-
stemming hebben verleend aan:

GBV-Weco Vuurwerk B.V., Bobinestraat 12, 
3903 KG Veenendaal voor het laden en los-
sen van vuurwerk bij Profile René de Fiets-

specialist, Hessenweg 131, 3731 JG De Bilt 
voor de periode van 1 november 2019 tot 
en met 31 januari 2020.

De stukken met betrekking tot deze toe-
stemming liggen ter inzage van 31 oktober 
tot en met 12 december 2019. Belangheb-

benden kunnen tegen het besluit schrifte-
lijk bezwaar indienen bij de gemeente De 
Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. Het 
bezwaarschrift moet binnen zes weken na 
31 oktober bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij het gemeente-

huis van De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven, tijdens openingstijden. Als u 
een toelichting wenst of de verleende ont-
heffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) 
een afspraak maken met de Omgevings-
dienst regio Utrecht, de heer H. Baijense, 
tel. 088 – 022 50 00.

Fietsverlichtingsactie Martin 
Luther Kingschool

Met de donkere maanden in het 
vooruitzicht houdt de Martin 
Luther Kingschool in Maar-
tensdijk haar jaarlijkse fietsver-
lichtingsactie voor de groepen 
6,7 en 8. In totaal nemen rond 
de 100 kinderen met hun fiets 
aan de actie deel. 

Uitgangspunt hierbij is dat de kin-
deren op de fiets veilig aan het 
verkeer kunnen deelnemen onder 
het motto: zien en gezien worden. 
In samenwerking met een aantal 
medewerkers van RF Tweewie-
lers uit Maartensdijk wordt niet 
alleen de verlichting nagekeken 
maar wordt de gehele fiets aan een 
controle onderworpen. Waar no-

dig wordt ter plekke en kosteloos 
een reparatie uitgevoerd. De meer 
bewerkelijke reparaties vinden 

plaats in de fietsenzaak aan het 
Maertensplein. [KD]

Leerlingen laten hun verlichting
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Sven vlogt een jaar lang voor de 
MuseumJeugdUniversiteit

door Walter Eijndhoven

Solliciteren om een jaar lang te mogen vloggen voor de MuseumJeugdUniversiteit (MJU). En 
dan ook nog de juiste kandidaat zijn. Dit overkwam de 11-jarige Sven van der Berg 

uit De Bilt een paar weken geleden. Inmiddels heeft hij al twee vlogs op 
de Facebookpagina staan van de MJU.

Het derde filmpje is zelfs al onder-
weg. Gemaakt in het Sterrenkundig 
Museum Sonnenborgh in Utrecht. 
Het lijkt of alles van een leien dakje 
ging, maar Sven moest wel eerst of-
ficieel solliciteren naar de functie. 
Hij maakte een video in de Hortus 
Botanicus en stuurde het filmpje 
op. Tot zijn grote vreugde viel zijn 
video op tussen de overige kandi-
daten en werd hij voor één jaar be-
noemd tot vlogger. 

Kindercolleges
‘Het komend jaar ga ik veel vlog-
gen over kindercolleges’, vertelt 
Sven. ‘Een college is een bijeen-
komst voor kinderen van acht tot 
twaalf jaar, waarbij iedere keer een 
ander onderwerp wordt besproken’. 
Een drukke periode breekt aan voor 
de jonge vlogger, want de kinder-
colleges worden in verschillende 
musea gehouden. 

Boeren
Al vanaf zijn zevende jaar houdt 
Sven zich bezig met vloggen. 
Filmpjes over vakanties of over 
het boerenprotest in De Bilt, elk 
onderwerp pakt hij aan. En alles 
plaatst hij op zijn eigen YouTube-
kanaal SVRNY. Sven: ‘Ik hoop 
ooit bekend te worden op YouTu-

be, met veel abonnees. Momenteel 
heb ik er 88, maar ik hoop natuur-
lijk op veel meer abonnees, zodat 
ik iedereen kan laten zien waar 
de kindercolleges over gaan en 
dat daarvoor meer interesse ont-
staat. Laatst ben ik bij een lezing 
in Amersfoort geweest van Go-
vert Schilling, een wetenschaps-
journalist op het gebied van ster-
renkunde. Hij vertelde over een 
ruimtereis naar Mars. Daar heb ik 
ook een vlog over gemaakt. Deze 
is te zien op het YouTube-kanaal’. 

KinderJeugdUniversiteit
De MuseumJeugdUniversiteit orga-
niseert kindercolleges met meer dan 
vijftig musea in Nederland. Ieder 
voor- en najaar starten deze kinder-
colleges en geven wetenschappers, 
onderzoekers en experts antwoord 
op spannende vragen over de mu-
seumcollectie. Waar zitten de oren 
van een sprinkhaan? Kan pindakaas 
kunst zijn? Is Afrikaans voetbal ma-
gisch? Alle mogelijke onderwerpen 
komen aan bod. Wie hierover meer 
wil weten: www.museumjeugduni-
versiteit.nl

Al vanaf zijn zevende jaar maakt Sven van der Berg filmpjes op YouTube

Taarten bakken voor 
jarige kinderen

door Walter Eijndhoven

In samenwerking met Voedselbank De Bilt ontwikkelde platform Gebakplaats.nl in augustus 
een nieuw initiatief voor jarige kinderen van de Voedselbank. Ongeveer 400 gezinnen 

binnen gemeente De Bilt ontbreekt het aan de middelen om een taart 
te kopen voor hun jarige kind. Tijd dus om daar iets aan te doen.

Sinds twee maanden werkt het plat-
form Gebakplaats.nl samen met 
Voedselbank De Bilt. Beide stre-
ven een gemeenschappelijk doel 
na, namelijk een leuke verjaardag 
met taart voor kinderen. Daarom 
sloegen beide organisaties in au-
gustus de handen ineen en start-
ten dit initiatief. ‘Ook kinderen 
uit gezinnen die in armoede leven 
hebben recht op een mooie verjaar-
dagstaart’, vertelt Teun Kortekaas, 
mede-oprichter van Gebakplaats.nl. 
‘Om deze reden is ons Platform een 
samenwerking aangegaan met de 
Voedselbank om zoveel mogelijk 
kinderen onder twaalf jaar te kun-
nen verrassen met een gratis taart 
op hun verjaardag. In verband met 
de privacywetgeving hebben wij 
geen direct contact met de afnemer. 
Dat is een taak van de Voedsel-
bank’.

Heel Holland Bakt
Het Platform Gebakplaats.nl heeft 
momenteel de beschikking over 
250 hobbybakkers. Dit zijn par-
ticulieren die het leuk vinden om 
taarten te bakken. ‘Zo is het bij ons 
thuis ook begonnen’, legt Teun uit. 
‘Mijn moeder houdt erg van taarten 
bakken, veel taarten verdwenen in 

de diepvries en zij keek vaak naar 
programma’s als ‘Heel Holland 
Bakt’. Nu staat zij ook ingeschre-
ven als hobbybakker’. 
Als een kind jarig is, krijgt Ge-
bakplaats.nl via de Voedselbank 
opdracht een taart te bakken. Het 
Platform zoekt een hobbybakker en 
deze levert de taart uiteindelijk aan 
de jarige. Teun: ‘De hobbybakker 
ziet dus een blij kind. En daar gaat 
het ons om. Wat is mooier dan een 
blij kind?’. 

Voedselbank
Begin 2019 richtten Teun Korte-
kaas en Berend de Wild Gebak-
plaats.nl op. Hobbybakkers uit heel 

Nederland kunnen zich aanmelden 
als hobbybakker. Inmiddels zijn er 
ongeveer 250 van hen aangesloten 
bij het Platform. In de loop van dit 
jaar ontstond het idee om een goed 
doel te koppelen aan Gebakplaats. 
Dit werd de Voedselbank. Als dit 
initiatief goed loopt, hoopt Kor-
tekaas ook andere voedselbanken 
in de regio te benaderen. Hiervoor 
zijn natuurlijk nog meer hobbybak-
kers nodig. Daarom deze oproep: 
iedereen die het leuk vindt taarten 
te bakken, kan zich aanmelden bij 
Gebakplaats.nl als ‘Hobbybakker 
voor een jarig kind’. Voor meer 
informatie: www.gebakplaats.nl/
minima

Hobbybakkers maken taarten voor jarige kinderen.

Ploggen in het 
centrum van Bilthoven

Zondag 27 oktober hebben 16 fanatiekelingen Bilthoven een stuk scho-
ner gemaakt. Ze zijn namelijk gaan ploggen. Dit is een trend vanuit 
Zweden waar je joggen combineert met afval opruimen. 

Het initiatief werd genomen door Anke Hazeleger, een inwoonster 
van Bilthoven, die zich wil inzetten voor een schone buurt en graag 
sport. Na een warming-up werd o.a. de Kwinkelier en het Stationsge-
bied opgeruimd. De deelnemers waren verbaasd hoeveel afval er lag in 
de buurt. Het was zelfs zoveel dat ze tussendoor hun tasjes met afval 
moesten legen. Bij elkaar hebben ze ongeveer 50 kilo afval opgeruimd. 
Er zijn onder andere veel sigarettenfilters, blikjes, bierflesjes en ballon-
nen gevonden. 

Ook geïnteresseerd om ook af en toe mee te doen aan het ploggen? 
Aanmelden kan via anke.hazeleger@gmail.com. 

Alle deelnemers en een deel van het opgeruimde afval. (foto Anke 
Hazeleger)

Stedenband 
over Europa

In het kader van de stedenband De Bilt-Coesfeld gaat een groep scho-
lieren van de Aeres Mavo samen met een groep scholieren uit Coesfeld 
van het Heriburg gymnasium naar Brussel op 5, 6 en 7 november. De 
bus vertrekt uit Coesfeld en bij een korte tussenstop in De Bilt gaan de 
scholieren van de Aeres Mavo mee.

De bedoeling is dat de jongeren meer inzicht krijgen wat ‘Europa’ nu 
eigenlijk doet en kan en wat niet, maar ook dat de scholieren uit beide 
landen nader tot elkaar komen en er misschien vriendschappen ont-
staan. Tijdens de reis worden diverse kennismakingsspellen gedaan en 
een quiz over het Europarlement. In Brussel worden eerst de hoog-
tepunten van de stad bezichtigd en ‘s avonds na de maaltijd is er een 
discussie over jongeren en klimaat. 
 
Parlement
De volgende dag worden de scholieren ontvangen in het Europarlement 
door een Nederlandse afgevaardigde (Esther de Lange) en door een 
Duitse afgevaardigde (Markus Pieper). Zij beantwoorden vragen over 
het Europees Parlement en Europa en begeleiden een bezichtiging van 
o.a. de grote vergaderzaal. ‘s Middags wordt het huis van de Europese 
geschiedenis bezocht. Op dag 3 gaan ze weer naar huis: in de Aeres 
Mavo volgt een gesprek over Europa, het klimaatbeleid in de twee lan-
den.             (Tine Rigter)

Paddenstoelen
KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in en 
over de natuur; dit wordt gedaan door vrijwilligers van Utrechts Land-
schap en IVN De Bilt. Op woensdag 6 november staan paddenstoelen 
op het programma. Ga op zoek naar de mooiste, stinkende of glibbe-
rigste paddenstoel en leer meer over het belang van dat geheimzinnige 
schimmel rijk’. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. Plaats: 
Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt. Aanmelden voor 
zondag 3 november via kindernatuuractiviteiten@gmail.com.
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www.aeresmavo-bilthoven.nl

Kom samen met 
je ouders naar 
onze Open dagen!

Open lesmiddagen*
woensdag 6 november 2019 14 - 16 uur
woensdag 12 februari 2020 14 - 16 uur

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Overboslaan 15
Bilthoven

*  Kom sfeer proeven, geef je op via mavo.bilthoven@aeres.nl. 
 Je ouders krijgen een presentatie.

Open Dag
woensdag 29 januari 2020  16 - 20 uur

SPAR Mons, Bilderdijklaan106, 3723 DE  Bilthoven
tel. 030-2282180, e-mail: sparmons@despar.info
Alle aanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, geldig  t/m zondag 13 november 2019. Prijs- en assortimentswijzigingen, 
drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden. Voor alle producten in deze folder geldt: maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant.

kom naar onze 
feestelijke opening!

op
donderdag 31 oktober

20
19

nde

d
obe

feestelijke opening!

op
dond

ber 2
01

9

gratis
roomboter
appeltaart*

wij zien je graag
 in onze winkel

openingstijden
ma t/m vr 08.00 - 19.00 uur
za 08.00 - 18.00 uur
zo 12.00 - 18.00 uur

5.382.99
5.38

99

�SPAR uit de streek 
verse rookworst
per stuk €2.99per stuk €2.99

2e
halve
prijs

*voor de eerste 250 klanten en bij een besteding van minimaal 
€10.- aan boodschappen op donderdag 31 oktober

feestelijke opening!

3.50-3.99

1.75-1.89

�SPAR vers 
belegde 
broodjes
alle varianten

2.00

0.99

�SPAR vers 00
0.99

2.60

�SPAR roomboter 
croissants
vers uit eigen oven

feestelijke opening!

099

4 stuks

1.990.99 Fairtrade 
bananen 
per kilo099 witte of 

bruine bollen
6 + 2 gratis 1.99

vers geperst 
sinaasappelsap
1 liter

3.99

wij zien je graag

sinaasappelsap

�SPAR tapas
alle varianten

2 stuks

‘Ik brand een kaarsje
ter herinnering aan jou.’

Tijdens de Allerzielenvieringen op Den en Rust en in de Oosterlichtkerk kunt u luisteren 
naar gedichten over de thema’s verlies, troost en de toekomst. Dit alles wordt afgewisseld 
met mooie muziek. Aansluitend kunt u samen met familie en vrienden een kaars branden 
ter herinnering aan uw overleden dierbare. De locaties zijn sfeervol verlicht met fakkels. 

Vieringen
Den en Rust | kinderviering om 16.30 uur | algemene vieringen om 18.00 uur en om 19.15 uur
Oosterlichtkerk/begraafplaats Brandenburg | viering om 17.30 uur 

De ontvangst voor alle vieringen vangt een half uur van tevoren aan. 
Aanmelden is niet nodig.

Den en Rust | Frans Halslaan 27 | Bilthoven
Oosterlichtkerk | 1e Brandenburgerweg 34 | Bilthoven Tap

Zaterdag 2 november 
Allerzielenviering
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Vijftig jaar Keep Fit, 
RunFit & WalkFit

Fraternitas De Bilt heeft door de jaren heen diverse sporten aangeboden. In 1969 ontstond het 
plan om een atletiekafdeling op te richten. De baanatletiek heeft het zo’n zes jaar volgehouden, 

het aantal leden was uiteindelijk te laag en de baan was kapotgereden bovendien.

Wat wel goed ging, waren de bos-
trainingen onder leiding van ini-
tiatiefnemer Jan Brouwer. Op 1 
november 1969 startte de eerst bos-
training met 20 enthousiastelingen. 
In 2016 is besloten om onder te ver-
delen in drie groepen, Run, Fit en 
WalkFit. 
Elke zaterdag wordt om 8.30 uur 
bij het IJsmeertje gestart voor een 
training van 1,5 uur. De groepen 
doen de warming up gezamenlijk. 
Woensdag is er voor RunFit trai-
ning van 19.00 uur tot 20.30 uur 
en zijn er in zes bevoegde trainers 
beschikbaar.

Het vijftigjarig bestaan van Keep 
Fit, RunFit en WalkFit wordt op za-
terdag 2 november gevierd. Voor de 
actieve leden is er ’s middags een 
activiteit, om 18.30 uur zijn leden 
en oud-leden welkom bij het IJs-
meertje.             (foto Nelly Oelderik) De Fit-afdelingen van Fraternitas bestaan 50 jaar.

Net geen stunt door 
Tweemaal Zes

De laatste wedstrijd van het buitenseizoen van Tweemaal Zes werd 
afgelopen zaterdag gespeeld tegen HKC. Laatstgenoemde staat aan 
kop in de competitie en heeft nergens punten verloren. TZ kon hier 
geen verandering in brengen, maar kwam in de buurt.

Het was na een aantal regenachtige zaterdagen weer een keer zonnig 
toen het eerste fluitsignaal klonk in Hardinxveld-Giessendam. HKC 
begon scherp en wist de voor-
sprong gelijk uit te breiden naar 
4 -1. TZ reageerde hier goed op 
en verkleinde de achterstand. Dit 
beeld was tekenend voor de rest 
van de wedstrijd. Op de momen-
ten dat HKC het voortouw nam 
en uitliep, toonde TZ veerkracht 
en wist vaak weer op gelijke 
hoogte te komen met de tegen-
stander. Zo was de ruststand 8-8.

In de tweede helft slaagde TZ 
erin om het de koploper moei-
lijk te blijven maken. Toch lukte 
het net niet om te stunten en een 
punt binnen te slepen. De wed-
strijd werd verloren met 20-18. 
De zaal kan met een goed gevoel 
opgezocht worden.      
      (Sterre Thijs)

Supporters van SVM

V.l.n.r. staand Frank Lith, Barend Distelblom, Cees Visser (SVM-er Frans Bakker) en Hans Röling en zittend 
Kees van Barneveld naast SVM-voorzitter Frans van der Tol ondertekenden onlangs het contract m.b.t. hun 
reclamebord langs de velden bij SVM. 

Prijswinnende vogels
Voor de 42e keer hield Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven, samen met 
haar zustervereniging uit Coesfeld, haar jaarlijkse Vogelshow. Uit de 
322 vogels werden door de keurmeesters de tien kampioenen uitge-
zocht, ingezonden door 22 leden.

V.l.n.r. Rijk van Zanten, Co van Rijn, Noortje Jacobse, Jean Paul 
Willemse, Ruth Beijen, Gert Willemse, wethouder Dolf Smolenaers 
(reikte de prijzen uit) en Ton Jacobse. [foto Walter Eijndhoven]

Diploma Turn-dag bij Fraternitas

Op zaterdag 12 oktober heeft CSV Fraternitas De Bilt voor het eerst een ‘Diploma Turn-dag’ georganiseerd in 
de gymzaal aan de Marie Curieweg in De Bilt. Aan het einde van de turn-dag waren er nog dans-demo;s van de 
dansgroepen van Fraternitas. Er was veel belangstelling van ouders en andere familieleden die kwamen kijken. 
Voor meer informatie of belangstelling: zie www.fraternitasdebilt.nl.  (Yvonne Vermeulen)

Voetbalclinic

De voetbalclinic die vorige week bij SVM georganiseerd werd met o.a. 
Hans van der Haar en Asleigh en Sisca (oranjeleeuwinnen) is meer 
dan geslaagd. SVM (hoofd-)trainer Kevin was ook aanwezig naast een 
aantal SVM-vrijwilligers. Maar liefst 80 jongens en meisjes maakten 
zich met allerlei spelvormen de voetbaltechniek meester. 
(foto Nanne de Vries)
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

❏ Cursussen/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  .....................................................

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Paardenstalling gezocht
Kleinschalige sportstal is op zoek naar accommodatie omge-
ving De Bilt. Met mogelijkheid voor het stallen van 5 - 10 
paarden, weidegang, rijbak en/of aanleg tot en mogelijkheid 
voor uitbreiden van faciliteiten. Ombouw varkens- of koei-
enstal is een mogelijkheid. Huur of koop. Bel 06-22526995

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Na een natte periode is het nu weer tijd om uw tuin te verzor-
gen, dode planten, bomen en struiken te verwijderen. Gaat u 
zelf aan de slag of zullen wij dat voor u doen!

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Loof-, sier-, fruit-, notenbomen zoals: Carpinus, rood 
of groen, Beuken, Goudenregen, Prunus sierkers, Rode 
esdoorn, Plataan ook in leivorm, Linde ook in leivorm, 
Sparrebomen; Abies en Picea, Hulst en berken.

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Vele maten en soorten bomen en heesters, coniferen, taxus, 
laulier etc. Taxus 30/40 €2,50, 60/80 €6,50, 80/100 t/m 
200/250 €8,50 - €40,00. coniferen Thuja Brabant 40/60 
€1,75, 60/80 €2.50, 80/100 €3,75, 100/120 €5,00, 120/140 
€7,50, 140/160 €9,00, 180/200 €15,00. Laulier 80/100 
€6,00, 100/120 €8,00, 120/140 €12,50, 140/160 €16,50 of 
groter t/m 250 cm €35,00

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

Jezus zegt: Ik ben als een Licht in de wereld gekomen, 
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duister-
nis blijft! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Te koop aangeboden 
HORLOGEBATTERIJEN 
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 

Elektrische NAAIMACHINE 
€60,-. Tel. 030-2203659

Weergaloos Nederland. Het 
gaat over het weer van toen 
en nu geschreven door Harry 
Geurts en Jacob Kuiper €2,-. 
Tel: 06-14040516

W.P. Geschiedenis der 
Nederlanden drie delen van 
prehistorie tot 1970. Samen 
€3,- Tel: 06-14040516

Dames skischoenen maat 
39/40 gewone schoen €5,-. 
Tel: 06-14040516

Tuinstoelen Jardin blauw 
nieuw €6,-. Kinderstoelen 
€3,-. Tel. 035-5771232

Norton pomp €20,-. 
Versterker altec lansing met 
2 boxen €25,-. Tel. 035-
5771232

Meccano/marklin grote kist 
€75,-. Electrische lier 220v € 
75,-. Tel. 035-5771232

Nieuwe gasfles propaan 
5,9 kg volledig gevuld en 
verzegeld inclusief nieuw 
aansluitventiel €30,-. Tel. 
06-21405492

Babyzitje hangt aan eet-
tafel. Inklapbaar, wit, 
L x B x H = 2 4 x 3 0 x 2 7 c m . 
Klemt zich boven en onder 
vast. €6,-. Tel. 06-30693144. 

Klein behuisd ? Ter overna-
me 2 grote houten laden om 
onder bed te schuiven. Hoog 
22 cm., breed 60 cm. en diep 
80 cm. Prijs: €5,-. p/s. Tel. 
06-44334907.

32 berggrindtegels 60 / 40 
€1,50 p/s Tel. 030-2203075 
na 5 uur.

Oude toverlantaarn, €35,-. 
Tel. 06 53441095

Honden föhn, €12,50. Tel. 06 
53441095

80 mooi pillendoosjes uit 
diverse landen plus rekje, 
€49,95. Tel. 06 53441095
Contactgrill in goede staat  
€5,-. Tel.06-21415798/ 
06-45937138

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

Auto stoel 2+3 merk Römer 
trendline. 15 tot 36 kg. Bl 

met zw. i.z.g.st. €30,-. Tel. 
0629506849

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

Herintreders, schoolver-
laters, parttimers, studen-
ten op zoek naar leuke 
BIJVERDIENSTE dichtbij?  
Neem contact met ons op. 
Gilde Personeel, tel. 030-
6338672 of info@gildeper-
soneel.nl

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor 
schilderen binnen en bui-
ten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus voor stoelen en 
fauteuils. Tel. 035-6230901 
of 06-53449761

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
en buitenschilderwerk voor 
meer informatie: Raymond 
Altena 0621587684.

ERVAREN docent geeft 
huiswerk- en studiecoaching 
aan huis. Tel: 06-34892915

Ervaren jonge vrouw 
biedt zich aan als 
HUISHOUDELIJKE hulp. 
Referentie mogelijk Tel. 
06-12316999

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

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

Te huur gevraagd helft 
WONING voor werkende 
alleenstaande vrouw T.06-
54941521

Verz.v.bankbiljetten zoekt 
nog wat aanvulling, gratis 
afhalen MUNTEN. Cees 
Brekelmans, cbrekelmans@
hetnet.nl+

Man 79 jaar zoekt 
VRIENDIN voor vakantie. 
Bel mij op 0346-563997

Top 2000 Kerkdienst

Het eind van het jaar is weer in zicht en achter 
de schermen is een werkgroepje alweer bezig 
met de organisatie van de Top 2000 kerkdienst 
in de Biltse Oosterlichtkerk. Deze wordt dit jaar 
gehouden op zondag 15 december om 16.00 uur. 
De dienst wordt geleid door dominee Evert van 
Leersum. Het thema van de muzikale kerkdienst 
is dit jaar ‘verwachten en verlangen’; songs met 
een boodschap in de sfeer van de adventstijd.
Welke songs te horen zijn, kunt u zelf meebe-
palen door te stemmen via www.top2000kerk-
dienst.nl op drie favoriete songs; een lied dat 
raakt, een lied met een lach of een traan. Zoek 
in het overzicht naar De Bilt/Bilthoven en maak 
een keus. Stemmen kan tot 3 november.

Muziek in Huis in Schutsmantel

Op zondag 3 november om 15.00 uur musiceert 
ensemble Duo Akuo in zorgcentrum Schuts-
mantel, Gregoriuslaan 35, Bilthoven. Toegang 
is gratis. Vanaf 14.30 uur wordt koffie en thee 
geschonken. Het ensemble brengt een gevari-
eerd programma met werken van o.a. Händel, 
Mozart, Tsjaikovski en Kreisler. Het programma 
duurt één uur, zonder pauze. 

Aangepaste kerkdienst

Zondag 3 november is er in de Dorpskerk (van) 
De Bilt om 15.30 uur een aangepaste ‘dienst’ 
voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Het thema is ‘God laat niet los’. Voorganger is 
ds. Jan Reijm uit Rotterdam - Hilligersberg. Na 
afloop is er voor ieder een ontmoetingsmoment 
met koffie / thee in het naast het kerkgebouw 
gelegen gebouw 'De Voorhof'. 

Parkinson Café Bilthoven

Mensen met de ziekte van Parkinson, partners 
en andere belangstellenden zijn welkom op 
maandag, 4 november in het Parkinson Café 
Bilthoven in de Koperzaal van zorgcentrum De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven. Deze 
keer is er een markt waar leveranciers aanwezig 
zijn die allerlei hulpmiddelen en ook kleding 
kunnen leveren voor mensen met de ziekte van 
Parkinson. U kunt materiaal bekijken en uitpro-
beren en advies vragen over hulpmiddelen in het 
algemeen. De bijeenkomst is van 14.30 tot 16.00 
uur. De toegang is vrij. Inlichtingen bij Harm 
Scholten,tel. 030 6564406, e-mail harm@schol-
ten.nu of op www.parkinsoncafebilthoven.nl. 

Openbare Loge

Maandag 4 november houdt de 
Bilthovense Vrijmetselaarsloge een 
Openbare loge waarbij u kennis 
kunt maken met enkele aspecten uit 
de Vrijmetselarij. De avond wordt 
gehouden in De Woudkapel, Beet-
hovenlaan 21 in Bilthoven. Aan-
vang 20.00 uur; de deuren zijn 
open vanaf 19.30 uur. Toegang 
gratis. Aanmelden wordt op prijs 
gesteld: aanmelden.unie@outlook.
com

In Between Café De Bilt 

In Between Café De Bilt organi-
seert netwerkbijeenkomsten voor 
werkzoekenden. In het algemeen 
is het doel de deelnemers een steun 
in de rug te geven in hun zoektocht 
naar betaald werk. De bijeenkom-
sten vinden iedere eerste maandag 
van de maand plaats van 8.45 tot 
11.45 uur. De deelname is gratis. 
Na de lezing is er ruim de moge-
lijkheid tot netwerken. Locatie: 
Wijkrestaurant Bij de Tijd, Kamer-
lingh Onnesweg 14 in De Bilt.

Ledenavond

Dinsdag 5 november om 20.00 
uur organiseert Groei en Bloei in 

De Koperwiek, Koperwieklaan 3 
te Bilthoven een avond, waarin 
iemand van Arcadis Landschapsar-
chitecten een lezing verzorgt over 
‘Wonderwoods’ een leefomgeving 
waarin mensen, natuur en tech-
nologie samengaan. Entree voor 
leden gratis, niet-leden betalen 5 
euro.

Informatiebijeenkomst over 
WhatsApp

Bibliotheek Bilthoven organiseert 
op 6 november van 14.00 tot 16.00 
uur in samenwerking met Senior-
Web voor de tweede keer een infor-
matiebijeenkomst met het thema 
WhatsApp. De vorige keer was 
het een drukbezochte bijeenkomst 
waarin heel wat mensen hebben 
geleerd om te whatsappen. Er is 
ook ruimte om vragen te stellen. 
De app WhatsApp dient al op de 
telefoon te staan. Meer info en/
of aanmelden: www.ideacultuur.nl/
seniorweb of tel. 085 8222777.

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 
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zaterdag
2 november

aanvang: 14.00 uur
ON-ROUTE

FC DE BILT

WV-HEDW

advertentie

SVM wint door sterke 2e helft 
Op de een of andere manier heeft SVM-moeite met het Utrechtse VVJ; een tegenstander, die een 

week eerder nog in een thuiswedstrijd met 4 -7 had verloren van VIOD. Het liep zaterdag 
in de eerste helft daarentegen in Maartensdijk tegen VVJ bij SVM niet soepeltjes. 

De gastheren lieten VVJ de eerste 
20 minuten te veel voetbalruimte 
en kwam door slordig verdedigen 
zelfs op een 0-1 achterstand. Door 
wat tactische omzettingen trad er 
wel een verbetering op, maar echt 
overtuigend was het niet. 

Met Stijn Orsel en Leroy Engel 
speelde SVM een betere helft na de 
theepauze. Er kwamen kansen en 
uit één daarvan schoot de goed vrij-
gespeelde Jordi van der Lee fraai 

het verjaardagscadeau voor zijn 
vader binnen (1-1). SVM geloofde 
er weer in en ging op jacht naar de 
voorsprong. Leroy Engel scoorde 
de 2-1 en VVJ kwam niet meer aan 
aanvallen toe. De Maartensdijkers 
benutten de ruimte nu wel maar 
vergaten de wedstrijd al vroegtijdig 
op slot te gooien; kopballen gingen 
net naast of kwamen op de lat; kort-
om het bleef te lang 2-1. 
Jordi van der Lee lobde de bal 
alleen voor de keeper net naast 

het doel. Pas in de laatste minuut 
scoorde alweer Jordi van der Lee 
de 3-1.

SVM staat nu 3e in de competitie 
en blijft samen met de Utrechtse 
ploegen EDO en HMS goed mee 
doen in de welhaast ongelijke strijd 
tegen het ongeslagen Elinkwijk. 
Aanstaande zaterdag gaan de geel-
blauwen om 14.30 uur op bezoek 
bij rode lantaarndrager OSO in 
Loosdrecht. 

Deze kopbal van Jordi van der Lee (nr. 9) gaat nog over; even later scoort hij de 3-1. 

‘Krachtmeting’ voor NOVA 
Zaterdag 27 oktober speelde NOVA 
1 thuis tegen het Utrechtse Synergo; 
een fijn zonnetje en veel publiek was 
het recept voor een gezellige com-
petitiedag. De dag werd later afge-
sloten met een stampottenavond en 
Hollandse spelletjes, mogelijk ge-
maakt door de NOVA-sponsoren.

Nova speelde haar eerste veldwed-
strijd dit seizoen tegen de club uit 
Utrecht en was bij dit weerzien ge-
brand om betere resultaten te beha-

len. Een ‘krachtmeting’ om te zien 
hoeveel stappen het team tijdens 
het seizoen heeft doorgemaakt. Het 
eerste fluitsignaal klonk en al snel 
werd duidelijk dat beide partijen met 
volle energie de wedstrijd in gingen. 
Het scoreverloop ging in de eerste 
helft redelijk gelijk op, waardoor de 
teams met een tussenstand van 7-11 
de rust in gingen.

In de eerste minuten van de twee-
de helft kwam Synergo beter uit 

de startblokken, waardoor zij hun 
voorsprong groter wisten te maken. 
Nova wist echter telkens weer een 
antwoord te geven op het hoge sco-
ringsrendement van Synergo. Met 
nog 20 minuten op de klok, was de 
stand 12-16. Gedurende 10 minuten 
wisten beide ploegen de korf niet 
te vinden. Uiteindelijk was het Sy-
nergo die het voortouw weer nam en 
het verschil verder vergrootte. Dit 
resulteerde in een eindstand van 12-
22.         (Stijn Paauw)

Ruime overwinning 
voor DOS

Zaterdag bij de laatste wedstrijd van het eerste deel van de 
veldcompetitie 2019-20120 scheen een herfstzonnetje en was het 

aangenaam, ook al blies de wind met windkracht 5 over het 
veld in Dronten. DOS liet duidelijk zien dat zij terecht op de 

tweede plek staat en won ruim van hekkensluiter ASVD.

Deze laatste speelronde voor de zaalcompetitie was de eerste return-
wedstijd van de veldcompetitie. Thuis in Westbroek was DOS ook al 
de sterkste, maar liet het toen na om tegenstander ASVD met een grote 
nederlaag naar huis te sturen. Zaterdag in Dronten was dat anders en 
werd het verschil wel uitgedrukt in doelpunten. Via 0-2 en 1-4 liep DOS 
uit naar 2-7. ASVD speelde de eerste helft nog enigszins met wind in 
de rug, maar kreeg weinig ruimte van de Westbroekers om tot scoren te 
komen. DOS speelde met zelfvertrouwen en creëerde veel schotkansen. 
Doordat ook de afvang goed was verzorgd werd de voorsprong naar een 
ruime marge van 3-11 halverwege vergroot.

Na rust waren de Westbroekers minder alert in de verdediging. ASVD 
kon zo een aantal van haar bekende wegtrekballen in de korfzone sco-
ren. Aanvallend bleef DOS gewoon goed spelen. Met veel variatie en 
scorend over veel schijven. Het verschil van acht doelpunten bleef lang 
op het scorebord staan. Het lukte ASVD niet om dichterbij te komen 
ondanks alle energie die men er in stak. Het laatste kwartier was de 
pijp leeg en bij 9-18 ging alleen DOS nog vol gas door. Met een duide-
lijke 11-23 overwinning sluit DOS de eerste helft van de veldcompetitie 
goed af met een tweede plek op de ranglijst. Belangrijk is dat er pro-
gressie in het spel van de Westbroekers zit. Lachende gezichten dan ook 
na afloop van de wedstrijd. 

DOS gaat zich nu voorbereiden op de zaalcompetitie, die start op zater-
dag 23 november met een uitwedstrijd tegen AVO in Assen.

Ondanks windkracht 5 werden er wel 34 doelpunten genoteerd op het 
veld in Dronten.

Bilts Open Paren-
kampioenschap Bridge

Vrijdag 22 november is er weer het Biltse Open Parenkampioenschap 
Bridge in het HF Witte Centrum, Henri Dunantplen 4, De Bilt. Inloop 
vanaf 19.00 uur, start spelen om 19.30 uur. Prijsuitreiking ca 23.00 uur.
Aanmelden kan tot en met uiterlijk 19 november via email gerard@loe-
ber.nl o.v.v. namen spelers, evt. NBB-lidnummer, woonplaats, tel.nr en 
vermelding lid van welke bridgeclub(s), naast speelsterkte. Info bij Ge-
rard Loeber (e-mail) of bij Jan Groenewegen (tel. 06 50647283).

Sponsor 
voor Salvo

Weer net geen punten 
voor FC De Bilt

De zondag-tak van AFC behoort 
tot de beste amateurclubs van ons 
land en ook hun zaterdag 1 komt 
al vele jaren uit in de eerste klasse 
of de hoofdklasse. FC De Bilt kan 
dit seizoen goed meekomen in de 
wedstrijden, maar na 90 minuten 
valt het resultaat vaak tegen.

AFC benutte de eerste kans waar-
door al na zeven minuten de 1-0 op 
het scorebord stond. En in minuut 

13 werd het zelfs 2-0. In de eerste 
helft kreeg FC De Bilt weinig echte 
kansen, alhoewel Marcel Melissen 
en Mano Bakkenes beiden een re-
delijke mogelijkheid hadden om de 
aansluitingstreffer te scoren.

Na rust was het Marcel, die met 
een slimme steekbal Milan Hoef-
fnagel in kansrijke positie bracht. 
Milan rondde vervolgens prima af 
en met nog een half uur te spelen, 

was de stand 2-1 en alles nog moge-
lijk. Daarna scoorde AFC en bracht 
Koen van de Dijk in de 75e minuut 
toch weer de spanning terug in de 
wedstrijd: 3-2. Net zoals vorige 
week was de gelijkmaker zeker ver-
diend geweest, maar ook nu gingen 
er geen punten mee naar De Bilt.
De volgende twee zaterdagen speelt 
FC De Bilt thuis; zaterdag 2 no-
vember komt het Amsterdamse 
WV-HEDW op bezoek..

Het 2e damesteam van Salvo’67 is 
in een nieuw tenue gestoken door 
de Maartensdijkse tandartspraktijk 
Verhaeg Tandartsen. Vol trots tonen zij 
hun nieuwe shirt met de sponsoren.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

2-11 gesloten ivm personeelsuitje

Woe.
30-10
Do.

31-10
Vr.

1-11
Za.

2-11
Zo.

3-11

Saté babi met gado 
gado en kroepoek

Gebakken zalmfilet 
met kappertjessaus

Tortilla met courgette, 
rode biet en geitenkaas 

uit de oven

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
6-11
Do.
7-11
Vr.

8-11
Za.

9-11
Zo.

10-11

Rib-eye van de grill 
met knoflooksaus

Gebakken
victoriabaarsfilet
met garnalensaus

Pastasalade
met tomatensalsa

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

advertentie

Kerstbomenactie bij Lions 
Club Bilthoven 2000

In de bedrijfsruimte achter het huis van Wil en Theo Voorveld aan 
de Spoorlaan in Bilthoven wordt de komende weken hard gewerkt 
om 500 kerstboompjes van 90 cm hoog van lichtjes en kaarsvetster-
ren met lint te voorzien.

De kaarsvetsterren zijn handgemaakt en worden in de boom bevestigd 
met mooie witte transparante linten. De sterren worden vervaardigd 
door cliënten van Abrona in de eigen kaarsenmakerij. Deze begint al 
in januari met het maken van de sterren. Er gaan 27 sterren in iedere 
boom, in totaal zijn er dus een kleine 15.000 sterren nodig. De leerlin-
gen van de Aeres Mavo hielpen de afgelopen jaren met het versieren 
van de bomen en doen dat dit jaar ook weer, samen met de Lionsleden 
en hun vriendinnen.

Opbrengst
Dit jaar gaat de opbrengst van deze kerstbomenactie naar het Mau-
ritshuys in De Bilt en de Prinses Maxima Manege in Den Dolder. Het 
Mauritshuys is een uniek project dat tijdelijke gespecialiseerde zorg 
biedt aan mensen met ALS. Dit om henzelf en hun naasten te ontzor-
gen, de kans te geven om de gevolgen van een progressief dodelijke 
ziekte op een rij te zetten en ook om gewoon even tot rust te komen. Het 
Mauritshuys gaat jaarlijks plaats bieden aan 20 tot 30 patiënten en zal 
tevens bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar balanszorg in 
het ALS-traject. De Prinses Maxima Manege biedt hippische activitei-
ten aan mensen met en zonder beperking om vooruitgang te bevorderen 
in hun welzijn en maatschappelijke mogelijkheden.

Bestellen
Een klein deel van de boompjes kan thuisbezorgd worden bij ouderen 
die zelf geen vervoer hebben om het boompje te komen halen. Bestellen 
kan via lionskerstbomen@gmail.com of telefonisch via 06 19496318. 
Ophalen kan op vrijdag 13 december tussen 15.00 en 18.00 uur en za-
terdag 14 december van 12.00 tot 15.00 uur.        (Gabrielle Dijkman)

Help Mee 
tijdens de Natuurwerkdag

Utrechts Landschap gaat aan de slag voor meer biodiversiteit

Op 2 november vindt de lande-
lijke Natuurwerkdag plaats. Op 
deze dag gaan vrijwilligers samen 
buiten aan de slag voor de wilde 
bij, vlinder, zandhagedis of de 
ijsvogel. Het is leuk, gezellig en 
nuttig om samen in de natuur te 
werken tijdens het grootste vrij-
willigersevenement in het groen. 
Dit jaar gaat Utrechts Landschap 
aan de slag voor meer biodiversi-
teit op landgoed Oostbroek. 

Tijdens de Natuurwerkdag gaat 
Utrechts Landschap samen met 
vrijwilligers zaagwerkzaamhe-
den uitvoeren op landgoed Oost-
broek. Langs de waterkant zijn de 
zwarte elzen een beetje uit hun 
jasje gegroeid. Hierdoor is de wa-
tergang te schaduwrijk geworden. 
De bomen zullen na het afzagen 
weer opnieuw uitlopen. Dit heeft 
verschillende voordelen: de jon-
ge takken zorgen voor een rust-, 

schuil- en voortplantingsplaats 
voor fauna, voor de vogels wordt 
het water weer zichtbaar en in 
het voorjaar zal het water eerder 
opwarmen omdat er minder scha-
duw op valt.

De zwarte els
De zwarte els is een boomsoort 
die inheems is in Nederland. De 
soort groeit het best op vochtige 
grond. Het is een vroege bloeier 
en daardoor belangrijk voor de 
insecten. De eiwitrijke insecten 
zijn voedsel voor (jonge) vogels, 
vleermuizen en amfibieën. De els 
vermeerdert zich door zaad, dat 
in de elzenproppen zit. Mezen en 
sijsjes zijn gek op deze zaden. Ge-
middeld worden elzen zo’n 80 tot 
100 jaar oud. Door ze te snoeien 
kunnen ze veel ouder worden. 

Voor alle deelnemers aan de Na-
tuurwerkdag is er na afloop soep. 

Lijkt het je leuk om deze dag mee 
te helpen? Meld je dan snel aan 
via www.natuurwerkdag.nl.

Aan de waterkant wordt de zwarte 
els gekortwiekt.

Herfstkleuren op Sandwijck

Zondag 3 november organiseert 
de Werkgroep Sandwijck samen 
met Utrechts Landschap een 
rondleiding over het landgoed 
Sandwijck. De wandeling begint 
om 14.00 uur en duurt ongeveer 
twee uur. Het verzamelpunt is 
de parkeerplaats op Sandwijck, 
Utrechtseweg 301 in De Bilt. De 
rondleiding is gratis. Honden zijn 
(ook aangelijnd) niet toegestaan op 
Sandwijck.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Bladblazen is voor de dommen

Wie maar even een tuin heeft, die 
maakt van het ‘Goud der Aarde’ 
(het blad dat nog moet vallen) 
compost. Compost is bruikbaar 
voor alle planten in het voorjaar; 
daar zitten alle voedingselementen 
in voor onze planten en bomen. 

Maak een composthoop in jouw 
tuin met het blad van onze bomen. 
Ook kleine zoogdieren en insecten 
hebben behoefte aan het blad met 
zaden en eikels in de winter. Dus 
niet bladblazen, maar liever harken 
en op de composthoop neerleggen. 

Sowieso niet afvoeren daar is het 
te waardevol voor. Wees zuinig op 
ons blad, onze bladeren van onze 
bomen, de longen van de gemeente 
De Bilt. 

Jorn en Lia Copijn (Groenekan)

Herfsttuin geurt oranje
Een zonnige middag in 
oktober. Naar het geluid 
te oordelen lijkt iedereen 
in de weer met de gras-
maaier. In de moestuin 
geuren oranje afrikaantjes 
om koolwitjes bij de rode 
kool weg te houden. 
In tegenstelling tot wat de 
naam zou doen vermoe-
den, werden deze bloem-
pjes uit Mexico gehaald 
om bij ons de aaltjes in 
de peen te bestrijden. 
Niet alle vlinders laten 
zich afschrikken door de 
sterke geur. Een derde 
generatie Kleine vos laaft 
zich aan de nectar van de 
afrikaantjes voor de win-
terslaap. 
(Karien Scholten)

In haiku:
Oranje geuren
Afrikaantjes in de herfstZomaar op de straat

De grote sabelspin, die zijn eieren tussen de straat stenen legt. Er zijn dit jaar veel soorten spinnen waargenomen; 
vooral op Sandwijck (foto Wim Westland).
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