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advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Zie pagina 15 en 16

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

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

Gordijnen & Zonwering

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11
www.hairdesque.nl

In de maanden oktober en novem-

ber bezoeken medewerkers van de 

gemeente verschillende locaties van 

Stichting De Bilthuysen. Zij genieten 

samen met bewoners van de tentoon-

stellingen en voorstellingen, maken 

een praatje en verrichten verschil-

lende hand- en spandiensten. Bij De 

Bremhorst is in de eetzaal een expo-

sitie ingericht bestaande uit schilder-

werken van bewoners, die actief zijn 

in de schilderclub van De Bilthuysen. 

Deze schilderijen worden gecombi-

neerd met werk van medewerkers van 

de gemeente. 

Weltevreden

In Weltevreden kan men genieten van 

een foto-expositie met werk van me-

dewerkers van de gemeente De Bilt. 

Vorige week donderdag werd deze 

door wethouder Bert Kamminga ge-

opend. Beide exposities zijn tot en 

met 15 november gratis te bewon-

deren, zodat iedereen uit De Bilt een 

kijkje kan komen nemen. Abe Poste-

ma van de gemeente: ‘Hier in Welte-

vreden hebben we een foto expositie 

van vijf leden van de fotoclub i.o. van 

de gemeente, die hier hun werk to-

nen. Er zijn zo’n 25 foto’s van Ronald 

Huijssen, Mette Corsel, Monique van 

Essen, Paul de Groot en van mijzelf 

tot en met half november a.s. te be-

kijken’. Bij zorglocatie De Rinnebeek 

vindt op 8 november a.s. een beslo-

ten optreden plaats van Trio Soietje. 
Dit trio speelt liedjes uit de oude doos 

en zingt samen met de bewoners van 

De Rinnebeek. Ter afsluiting van de 

maand van de kunst treedt op 15 no-

vember bij De Koperwiek de muziek-

band Kletzmaar op. Deze band zingt 

en speelt klezmer (joodse volksmu-

ziek) aan de hand van een levensver-

haal. De bewoners van de Koperwiek 

en andere geïnteresseerde bewoners 

van De Bilthuysen gaan samen met 

de medewerkers van De Bilt genieten 

van deze bijzondere muziek.

Betrokken

De Maand van de Kunst bij De 

Bilthuysen is een initiatief van de 

gemeente en De Bilthuysen en is 

mede tot stand gekomen door samen-

werking met Samen voor De Bilt en 

Stichting Animo. Medewerkers van 

gemeente De Bilt zetten zich jaarlijks 

vrijwillig in voor de Biltse samenle-

ving. Stichting De Bilthuysen onder-

steunt mensen op leeftijd bij de eigen 

wijze waarop zij zelf hun leven willen 

leiden. De dienstverlening bestaat uit 

de zorg voor een prettige woonomge-

ving, verzorging en verpleging, be-

handeling en begeleiding, maar ook 

uit allerlei welzijnsactiviteiten, zowel 

in de verschillende woon - en zorg-

centra (vijf in totaal) als bij de men-

sen thuis. 

Maand van de Kunst
door Henk van de Bunt

Dankbaar werk doen in een kunstzinnige en inspirerende omgeving; dat is de opzet van de nieuwe 

vrijwilligersactiviteit van de gemeente De Bilt. Vier locaties van Stichting De Bilthuysen bieden

in oktober en november onderdak aan de Maand van de Kunst waarin muziek, fotograie
en schilderkunst aan bod komen. Medewerkers van de gemeente De Bilt gaan samen met bewoners 

van de Bilthuysen genieten van verschillende tentoonstellingen en voorstellingen. 

Wethouder Bert Kamminga (achter) en wijkcontactambtenaar Annemieke Vos 

(rechtsvoor) met bewoners van Weltevreden aan de kofie tijdens de opening 
van de fototentoonstelling.

Eerste Dorpsborrel Westbroek
Vrijdagavond 19 oktober vindt om 20.00 uur in de nieuwe 

Christinafoyer van het Dorpshuis van Westbroek de eerste 

’Westbroekse Dorpsborrel’ plaats. Het bestuur van het dorpshuis 

hoopt dat dit het begin wordt van een traditie. Dorpshuisbeheerders 

Ad en Hilda Verhoef gaan met de hulp van anderen er voor zorgen 

dat het een gezellige avond wordt met allerlei activiteiten.

Voor wie is deze dorpsborrel eigenlijk bestemd? Eigenlijk voor iedereen 

die wat heeft met Westbroek. Die er woont of werkt of die dat ooit heeft 

gedaan. Jong en oud is welkom op de kofie die door de beheerders wordt 
aangeboden. Andere drankjes zijn beschikbaar tegen ‘dorpse prijzen’ zo 

verzekeren ze. Gewoon gezellig kletsen en kennismaken met anderen is de 

bedoeling. Daarbij hoort in ieder geval geen luide muziek want dan kun je 

elkaar niet meer verstaan.

Quiz

Maar er is nog veel meer te doen op deze avond. Iedere bezoeker krijgt een 

gratis lot voor de dorpsloterij met mooie prijzen. Er zullen unieke ilmbeel-
den worden vertoond uit het verleden van het dorp maar ook van de onlangs 

gehouden Wielerronde van Westbroek. Wie zin heeft kan gewoon een potje 

schaken of dammen maar er is ook een dorpsquiz waarbij zal blijken wie 

van de deelnemers het meeste weet van het dorp. Verenigingen uit het dorp 

zullen zich ook presenteren op deze avond. Het zal in ieder geval geen saaie 

avond worden.

Experiment

De avond zal worden geopend door de jongste inwoner van Westbroek. Wie 

dat is weet nog niemand. Misschien is hij/haar op dit moment nog niet eens 

geboren. Het is de eerste keer dat de dorpsborrel wordt gehouden, een expe-

riment dus eigenlijk. Wat willen en verwachten de inwoners van Westbroek 

van zo’n avond? Daarom is er een bord aanwezig waarop iedere bezoeker 

zijn of haar ideeën en suggesties kwijt kan. De organisatoren hopen dat 

het een blijvertje gaat worden, die dorpsborrel en zijn erg benieuwd naar 

de reacties van de bezoekers. Tenslotte roepen ze iedereen op die nog oud 

ilmmateriaal heeft over Westbroek dat beschikbaar te stellen om vertoond 
te worden op toekomstige dorpsborrels. [MN]

Voor de precieze invulling van de avonden wordt ook beroep gedaan op 
ideeën van de inwoners.

Hondenbezitters actief bij opsporing
Op 10 oktober jl. zijn de politie en de gemeente samen met inwoners het 

pilot-project Waaks! gestart in de wijk Weltevreden. Dit is een project 

waarbij hondenbezitters extra ogen en oren zijn voor de politie. 

Hondenbezitters zijn een belangrijke bron van informatie voor de politie. 

Wanneer zij hun trouwe viervoeter uitlaten zijn zij vaak op straat in hun 

eigen buurt. Meestal lopen zij hun vaste rondje en kennen zij hun wijk goed. 

Het valt hen dan ook snel op als er iets niet in de haak is. Zoals een onbe-

kende in de tuin van hun buren, vreemde personen die aan auto’s rommelen 

of verdachte personen op straat. Daarom worden hondeneigenaren meer be-

trokken bij de opsporing. Hondenbezitters die zich voor Waaks! aanmelden 

zijn tijdens hun uitlaatrondje extra oplettend en bellen 112 bij verdachte 

situaties. Hierdoor kan de politie snel handelen en dat vergroot de pakkans.

Informatieavond

Tijdens de bijeenkomst op 10 oktober werden de hondenbezitters welkom 

geheten door burgemeester Gerritsen. Hij bedankte hen voor hun inzet en 

betrokkenheid bij de veiligheid in hun wijk. Daarna gaf wijkagent Huib 

van Driel een presentatie over Waaks! Om goed te kunnen bepalen wat een 

verdachte situatie is, ging het gezelschap daarna onder leiding van de wijk-

agent een ronde maken door de buurt. Hierbij betrapten zij verschillende 

criminelen die onder andere probeerden in te breken of iemand te beroven. 

Uiteraard waren dit geen echte boeven, maar iguranten die hun rol uiterst 
geloofwaardig neerzetten. 

Pilot

De invoering van Waaks! in de wijk Weltevreden is een pilot. Na drie maan-

den evalueren bewoners, politie en gemeente of het een vervolg krijgt. Dan 

wordt ook besloten of Waaks! over de hele gemeente wordt uitgerold.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

21/10 • 10.30u - Mevr. ds. J.T. Vos - Butijn

Pr. Gem. Zuiderkapel

21/10 •  9.00u - Ds. P. Koeman
21/10 • 18.30u - Ds. P. van Duijvenboden 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

21/10 • 10.30u - Preek van de Leek

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

21/10 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

21/10 • 10.30u - Eucharistieviering

Ger. Kerk 

(wijkgemeente d’Amandelboomt)

21/10 • 10.15u - Ds. A.N. Hendriks
21/10 • 17.00u - Ds. E.A. de Boer

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

21/10 • 10.00u - Ds. N. de Boo
21/10 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

21/10 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

21/10 • 10.00u - Drs. J. Bouma

R.K. St. Michaelkerk

21/10 • 10.00u - 
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

21/10 • 10.00u - 
Marjolijn van der Mast, Gezinsdienst

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

21/10 • 10.30u - M. Boevé

PKN - Herv. Kerk

21/10 • 10.00u - Ds. A. Langerak
21/10 • 18.30u - Kand. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

21/10 • 10.30 en 18.00u - Dhr. L. Stuurman

Onderwegkerk, Blauwkapel

21/10 • 10.30u - Drs. D. Werkman

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

21/10 • 11.00u - Da. G. Morsink

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

21/10 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer
21/10 • 18.30u - Ds. J. den Hoed

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

21/10 • 9.30u - Da. G. Morsink

St. Maartenskerk

20/10 • 15.00u - Eucharistieviering
21/10 • 10.30u -  

Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

21/10 • 10.00u + 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

21/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
21/10 • 18.30u - Ds. W.H.Th. Moehn
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bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

Filmgroep Centrum

De  videoclub Filmgroep Centrum 
besteedt op 16 oktober aandacht 
aan vakantiefilms. De produc-

ten waarin leden hun ervaringen 

vastlegden worden vertoond en 

besproken. De bijeenkomst wordt 

gehouden in het De Duiventil, Jas-

mijnstraat 26, 3732 EC De Bilt en 
begint om 20.00 uur. Belangstel-

lenden zijn welkom. Meer informa-

tie: filmgroepcentrum.nl

Expositie

Vrijdag 19 en zaterdag 20 okto-

ber is er een expositie van olie-

verfschilderijen van Hanneke de 

Groot in het oude stomerijgebouw 

gelegen aan de Dorpsweg nr. 218a 
(tegenover restaurant Zilt en Zoet) 
De aanvangstijden zijn op vrijdag 

van 11.00 tot 17.00 uur en op zater-

dag van 11.00 tot 16.00 uur. 

Wereldwinkel in Dijckstate

Oktober - vanouds de wijnmaand 

- wordt in het wereldwinkeltje 

gevierd met een paar mooie aanbie-

dingen. Je proeft de ‘meerwaarde’, 
want ingekocht bij wijnboeren in 

ontwikkelingslanden. Wijs gewor-

den in vorige jaren stallen ze ook 

al vast wat uit met het oog op de 

komende feestdagen. De wereld-

winkel-vrijwilligsters zijn u graag 

van dienst aanstaande zaterdag tus-

sen 10.00 en 15.00 uur in de hal 
van Dijckstate aan het Maertens-

plein in Maartensdijk.

Twice a lady in Weltevreden

Woon- en zorgcentrum Weltevre-

den presenteert op zondag 21 okto-

ber een muzikaal optreden door het 

duo Twice a Lady. Het repertoire 
bestaat uit nostalgisch swingende 

songs uit de jaren 40/50 zoals The 
Andrew Sisters, Doris Day e.a . 
De deur gaat om 14.00 uur open, 
aanvang concert om 14.30 uur. 
Er wordt een bijdrage van 5 euro 
gevraagd voor het concert en 2 

consumpties. U kunt zich telefo-

nisch aanmelden op maandag t/m 

vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur bij 
de receptie van Weltevreden, tel. 

030 2209600, uiterlijk tot en met 
vrijdag 19 oktober. 

Fotoclub

Maandag 22 oktober is er een 

lezing/presentatie over sportfoto-

grafie. Het betreft hier de eerste 

van de 2 avonden rond dit thema. 

De avonden worden verzorgt door 

Anita Riemersma, sportfotografe. 
De avond begint om 20.00 uur en 

wordt gehouden in de Statenkamer 
van het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt. Voor ver-
dere inlichtingen zie de website 

www.fotoclubbilthoven.nl

PvdA en de gezondheidszorg

Elke dag verschijnt er in de media 
iets over de gezondheidszorg. 

Daarom is voor de overdagbij-

eenkomst van de PvdA over dit 
thema Thea Poortenaar (voormalig 
gedeputeerde gezondheidszorg in 

de provincie Utrecht) als inleider 
uitgenodigd. Thea is tevens lid van 

de Regieraad kwaliteit van zorg. Ze 
zal het onderwerp: ‘Is de gezond-

heidszorg ziek?’ inleiden, met aan-

dacht voor kwaliteit, samenhang 

in de zorg, betaalbaarheid van de 

zorg en gezondheidsverschillen. De 

PvdA overdagbijeenkomst vindt 
plaats op dinsdag 23 oktober om 
9.45 uur bij de fam. van Rest, Park 
Arenberg 119 in De Bilt. Ook niet-
leden zijn welkom. Informatie: tel: 
030 2286903, 030 2282813 of 030 
2201295. 

Informatiebijeenkomst  

iPads en tablets

Wilt u weten wat het verschil is 

tussen een tablet en een laptop? En 
hoe een Android-besturingssysteem 
werkt? En wat zijn Apps en hoe je 
krijg je die? Kom dan donderdag-

ochtend 25 oktober om 10.00 uur 
naar de informatiebijeenkomst in 

Idea Bibliotheek Bilthoven. Daar 
legt internetspecialist Marco Visser 

uit hoe dat zit en hoe dat werkt. 

Daarnaast geeft hij tips waarop je 

moet letten bij de aanschaf. Er is 
volop gelegenheid om zelf vragen 

te stellen, zowel tijdens als na de 

bijeenkomst. Meer informatie via 

www.bibliotheekdebilt.nl of 030 22 
99 003. Reserveren: activiteiten@
ideacultuur.nl, of aan de balie van 

de bibliotheek. 

Woonspraak bijeen in Dijckstate

De laatste tijd zijn verschillende 

wooncorporaties in ongunstige zin 

in het nieuws geweest. De Biltse 

Bewonersvereniging Woonspraak 

organiseert op donderdagavond 

25 oktober, 19.30 uur, een bij-
eenkomst in Maartensdijk. Het 

onderwerp is: ‘Ondernemerschap 
in een veranderende maatschappij’. 
Sprekers zijn Ad van Zijl (direc-

teur-bestuurder) en Wim Corbee 
(coördinator bijzondere projecten) 
van Woonstichting SSW. Zij zullen 
hun doelstellingen toelichten aan 

de hand van het nieuwe onderne-

mingsplan: ‘Sociaal hart, zakelijk 
hoofd’. Er is gelegenheid tot het 
stellen van vragen en napraten bij 

een drankje. Iedere belangstellende 
is hartelijk welkom. 

Tropisch optreden

The Hanson Hawaiian Minstrels 

brengt u deze avond in tropische 

sferen. Hun repertoire is verfris-

send, verrassend en hun optreden is 

altijd succes en brengt het publiek 

in de juiste stemming. Voor de 

pauze spelen ze Hawaiian sfeer 

songs, na de pauze spelen ze tradi-

tionele Indische- en Krontjonglie-

deren. Beleef dit tropisch muzikaal 

menu, een muzikale avond die u 

niet mag missen. Het optreden is in 

restaurant ‘Maertenshoek’ in Dijck-

state op vrijdag 26 oktober om 
19.45 uur. Meer informatie: SWO 
Maartensdijk, tel. 0346 214161 of 
www.swodebilt.nl

Stiltewandeling 

Saskia Schotanus van SAS Coa-

ching en HR/ Stief@Home orga-

niseert zondag 28 oktober een 
stiltewandeling. Er wordt een uur 
gewandeld in volledige stilte zodat 

je even alles opzij kan zetten om 

jezelf te ervaren. De wandeling is 

voor iedereen anders. Beleef het op 

jouw eigen manier en toch in ver-

binding met elkaar. Verzamelen op 

Landgoed Beerschoten bij De Bilt 
(achter restaurant De Biltse Hoek) 
om 9.30 uur. Na afloop wordt er stil 
gestaan bij wat de wandeling en de 

stilte met je deed en hoe het voor je 

was om de stilte te ervaren. Zie ook 
www.stiefathome.nl

Concert Eleonore Pameijer 

Op zondag 28 oktober geeft Eleo-

nora Pameijer in de muziekkamer 
van het Walter Maas Huis aan de 

Gerard Doulaan 21 te Bilthoven 

een concert. De aanvang is om 

16.00 uur. Eleonore Pameijer wordt 
bij dit concert begeleid door de 

Roemeense pianist Andrei Banciu, 
met wie zij regelmatig optreedt. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
administratie van Kunstenhuis 
Biltse Muziekschool, Henrica van 

Erpweg 2, De Bilt. Muziekpodium 
De Bilt organiseert in het seizoen 

2012/2013 drie themaconcerten 
rondom vrouwelijke componisten. 

Voor verdere inlichtingen, reser-

veringen en het aanvragen van de 

concertfolder: tel 030 2283026 en 
via e-mail muziekschool@kunsten-

huis.nl 

Uitleg bij uw mobiel, tablet enz.

Op dinsdag 30 oktober en don-

derdag 1 november van 13.30 tot 
15.30 uur kunt u vrijblijvend bin-

nenlopen voor hulp met bijvoor-

beeld uw mobiele telefoon, iPod, 
tablet, iPad of laptop e.d.  Er zijn 
dan twee jongeren aanwezig om 

u te helpen met bijvoorbeeld een 

smsje versturen of ze kunnen u uit-

leggen hoe uw tablet werkt. Het is 

niet bedoeld voor reparaties of les-

sen. Deze hulp en uitleg is geheel 

gratis en eenmalig. U bent van 

harte welkom in Servicecentrum 
’t Hoekie, Prof. Asserweg 2 in De 
Bilt, 030-2201702 of info@animo-

werkt.nl

Literaire salon

Op woensdag 14 november van 
10.00 tot 12.00 uur is alweer de 

tweede bijeenkomst van het zesde 

seizoen in de literaire salon ‘Bij 
Kootje in de serre’. Onderwerp van 
bespreking is de roman Grip van de 

auteur Stephan Enter. Aanmelden 
graag vóór 1 november 2012 bij 

Koo Vermeulen, Prinsenlaan 37, 
3737 MJ Groenekan. Tel. 0346 
212707; e-mail: koovermeulen@

hotmail.com

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15
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Schilderschool aan  
de Biltse Dorpsstraat

Sinds 1 oktober is ‘Galerie en schil-

derschool’ aan de Biltse Dorpsstraat 

60 oficieel open en zijn de cursus-

sen gestart. In de schilderschool in 

De Bilt leren mensen schilderen, zo-

als de oude meesters dat deden. Deze 
techniek wordt niet op veel plaatsen 

onderwezen en is dus vrij uniek. Er 
wordt eerst een onderschildering ge-

maakt, een zogenaamde grisaille, ge-

volgd door verschillende lagen olie-

verf (glaceringen). 

Het is een arbeidsintensieve tech-

niek, maar de resultaten zijn meestal 
prachtig. Door zo te werken, creëer 
je diepte in een schilderij. Afhanke-

lijk van de wens van de schilder, kun 
je heel ver gaan in het realiseren van 
levensechtheid tot aan fotorealisme 

of hyperrealisme toe. Het maken 

van portretten, verstilde stillevens, 

het schilderen van bloemen en land-

schappen wordt met deze techniek 
gemakkelijker en toegankelijker voor 
veel mensen. 

Lessen

Er zijn 10-weekse cursussen van 
telkens 3 uur op woensdagochtend, 
woensdagavond en vrijdagochtend. 
Er starten twee nieuwe cursussen op 
maandag 12 november, een in de mid-

dag en een op de avond. Instromen in 

een van de lopende cursussen kan 
ook. Aan het eind van de cursus heeft 
de deelnemer minimaal één schilderij 
af, mogelijk twee. Ook zijn er een-

daagse workshops waarin mensen 

kennis kunnen maken met deze tech-

niek en kunnen kijken of het wat voor 
hen is. Er is een workshop gepland 

op zaterdag 27 oktober van 10.00 tot 
16.30 uur. Meer info op www.riejan-

ne.com [HvdB]

Riejanne Boeschoten maakt gebruik van traditionele ambachtelijke technieken. 

Riejanne is autodidact en heeft haar managementcarrière verruild voor die 

van kunstschilder. De ‘geest is uit de les’ zoals zij zelf zegt. ‘Wat is leuker 
dan de hele dag doen wat je het liefste doet en dat ook nog op anderen over 

te brengen?’

K.I.P. in Westbroek
K.I.P. betekent: Kerk In Praktijk. Kerk In Praktijk is een gezamenlijk project van de kerken in 

Westbroek. Vrijwilligers uit beide kerken bieden zich aan om iemand alleen of een familie,  

die onverwacht in de problemen zit ‘belangeloos’ te komen helpen. Zij willen een  

‘tijdelijke’ brug zijn totdat er vaste hulp of een oplossing is gevonden.

Het idee om dit project op te zetten 
is ontstaan doordat er situaties zijn 
voorgekomen waarin men  niet zo-

maar op familie of kennissen terug 
kan vallen. Door een schouderblessu-

re was de moeder van een gezin met 
3 jonge kinderen 6 weken lang uit-
geschakeld. Er is toen hulp geboden 
door 3 keer per week de was te gaan 

doen, 3 keer per week te gaan stofzui-

gen en dweilen en 5 keer per week is 

er een warme maaltijd gebracht. 

Doordat meerdere vrijwilligers zich 
hebben aangemeld voor allerhande 

voorkomende werkzaamheden is er 
een databank gevuld en komt niet al-
les op één vrijwilliger aan. Is er een 
noodoproep, dan kan er worden ge-

beld naar de coördinator. Deze kijkt 

welke vrijwilliger zich waarvoor 
heeft aangemeld.

Binnenkort kan men in Westbroek 

e.o. een folder verwachten waar alles 

nog eens duidelijk instaat.

Het e-mail is: kerkinpraktijk@gmail.
com en het telefoonnummer is: 06  
15383181 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Papierdump

Stel dat je wat geld wilt verdienen met het rondbrengen van reclamefolders. 
Niet de meest gewilde post voor veel mensen, maar anderen verdienen er 

hun brood mee.
Stel dat je er eigenlijk geen zin in hebt en het geld gemakkelijk in je zak 
wilt steken. Wat doe je dan? Juist... massaal dumpen in de sloot langs de 
Prinsenlaan tussen Maartensdijk en de Nieuwe Wetering! 
Dit verschijnsel doet zich met hardnekkige regelmaat voor, maar onlangs 
was het wel heel bond gemaakt. Er lagen maar liefs 20 pakken bij elkaar. 
Lekker ver weg van de bebouwing in de sloot gekieperd, dus lekker ano-

niem. 

Kom op zeg, dat doe je toch niet! Jawel hoor; en het zijn geen incidenten. 
En mochten er folders toevallig overbodig zijn, geeft ze dan aan een sport-
vereniging, die het als oud papier kan gebruiken voor eigen inkomsten t.b.v. 
de sport. 

 

W. van de Kant.

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Quilt voor Hospice Demeter
Op 21 september heeft de Quiltingbee 
groep van Mode Atelier Bettina een 
quilt geschonken aan Hospice Deme-

ter. De quilt was aangeboden vanwe-

ge het 5-jarig bestaan van het hospice 
en heeft een mooie plaats gekregen 

op de gang van de patiëntenkamers.

De quilt bestaat uit 20 blokjes met 
geisha’s gemaakt van vele verschil-

lende stoffen en is gemaakt door 10 

dames, die 1x per maand bij elkaar 
komen om samen te patchworken en 

te Quilten. De groep komt iedere 2de 
zaterdag van een maand van 9.30 tot 
12.00 uur bijeen.

Hebt u ook zin om (een keer) mee te 
doen, dan kunt u zich aanmelden bij 
Bettina Brouwer 06 14989820 of een 
mail te sturen naar: info@modeate-

lierbettina.nl

TOEN EN NU
‘Toen en Nu’ was de naam van de tentoonstelling van de Historische Kring 
D’ Oude School, welke eerder dit jaar te zien was bij WVT aan de Ta-

linglaan in Bilthoven. Het was een expositie van beelden op oude foto’s en 
ansichtkaarten en de actuele beelden op dezelfde locatie.
Inmiddels zijn selecties uit dit tentoonstellingsmateriaal op een wandeling 
langs woon- en zorgcentra in De Bilt en Bilthoven. De Historische Kring D’ 
Oude School wil u in deze serie artikelen van hun hand graag laten meege-

nieten van dit interessante beeldmateriaal.

De Bachlaan bij de aanleg omstreeks 1920. Deze foto geeft een goed beeld 
van de beplanting van het gebied van het toenmalige ‘Oosterpark’.

Het huidige beeld bezien vanaf de hoek van de Schubertlaan. 



VOORDEEL HELE WEEK

Reclame geldig vanaf 
donderdag 18 oktober
t/m woensdag 24 oktober

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

VLEESWAREN-DUO

GEHAKTDAG

Huisgemaakte beenham 

Rosbief

Kip-tomaat-mozzarella salade

Filet Americain

Sellerysalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

2x 100
gram 3.75

HEERLIJKE NIEUWE SOORTEN 
BUITENLANDSE KAASJES IN 
ONS ASSORTIMENT!

500
gram 5.50

500
gram 5.50

500
gram 5.50

Riblappen

Hacheevlees 

Heerlijk Grieks 
braadstuk 
gevuld met pruimen 
en abrikozen

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

ROMIGE BOERENKAAS 
VIVALDI

500
gram 5.50

 per
stuk 5.50HELE KIP GEGRILD

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3 biefstukjes

4 schnitzels 

6 Tartaartjes

6.-
6.-
6.-

Lekker & makkelijk…

NIEUW! MMM….

GEHAKTE BIEFSTUK 
MET VERSE UITJES

100
gram 2.00

Alléén DONDERDAG

Elstar

Handappels 
Héél kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

De lekkerste grote 

Mango’s
uit Israël

Het winnende gerecht 

• Herfstkip  ____ PER PORTIE 9,95

• Goulash 
MET RIJST _______________ 100 GRAM 1,25

• Italiaanse gehaktschotel
_____________________ 100 GRAM 0,99
Zaterdag verse sushi

Hollandse

Bospeen
Nu

0,99 0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden

Bietjes ______________  500 GRAM  0,99

Bij aankoop van een bakje rauwkost

2E BAKJE RAUWKOST GRATIS!!

Spaghetti _________  100 GRAM  0,89
Bolognese

MAANDAG 22 OKTOBER, DINSDAG 23 OKTOBER 

EN WOENSDAG 24 OKTOBER

  
Lekker makkelijk
  Roerbakgroente Suprieur

_____________ 400 GRAM 1,49
Volop:
- paddestoelen en pompoenen
- cherry potatoes
- pretty potatoes
- unieke slasoorten

0,99
Per stuk

Alle stamppotten

Er is weer boerenkool, 

hutspot en zuurkool

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60
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Echtpaar Blauwendraat-Ehlhardt 
bereikt diamanten jubileum

door Marijke Drieenhuizen

Dinsdag 9 oktober jl. vierden de heer en mevrouw Blauwendraat-Ehlhardt met hun 7 kinderen en 

aanhang, 17 kleinkinderen en 1 achterkleinkind hun 60-jarig huwelijksfeest. Locoburgemeester 

Bert Kamminga kwam het echtpaar namens de gemeente van harte feliciteren.

Het echtpaar heeft elkaar leren ken-

nen in de oorlog. Zij woonde met haar 

ouders en twee zussen in Bilthoven, 

hij op de boerderij van zijn ouders 

aan de Nieuwe Wetering. Zij was het 

meest gezond van hun gezin en ging 

toen het moeilijker werd in de oorlog 

met regelmaat op zoek naar melk. Via 

de Kees Boekeschool lopen was toen 

niet mogelijk omdat daar de Duitsers 

zaten, daarom moest ze een eind om-

lopen om bij de Nieuwe Wetering te 

komen. De boerderijen werden daar 

door velen benaderd maar bij de 

boerderij van Blauwendraat kreeg ze 

vaak wel een kwart liter en als ze lang 

onderweg was geweest vaak ook nog 

een boterham. Daar viel Jaap haar op. 

Na de oorlog hebben ze verkering ge-

kregen en zijn ze getrouwd.

Werken

In de oorlog maakte zij haar middel-

bare schoolopleiding af. Na de oorlog 

had haar moeder een baan geregeld 

op het gemeentehuis: telefoniste. ‘Dat 

paste in het geheel niet bij wat ik zelf 

van plan was’, vertelt ze. ‘Ik wilde 

verder leren en secretaresse worden, 

maar het gesprek met burgemeester 

van der Borch tot Verwolde was al 

geregeld en moest worden gevoerd. 

Toen hij vroeg - ‘Zo kind jij wilt dus 

telefoniste worden’- schudde ik heel 

hard nee met mijn hoofd. Toch ben ik 

er, ik was 15 jaar, begonnen maar ik 

ben toen ook gelijk nog met de oor-

logsbus, een oude vrachtwagen met 

banken, naar Schoevers in Utrecht ge-

gaan om mij daar aan te melden voor 

de cursussen typen, steno handelcor-

respondentie Nederlands en later ook 

Duits en Engels. Het inschrijfgeld 

van 7 gulden had ik niet maar mocht 

ik later betalen van mijn eerste sala-

ris. Daarna heb ik doorgewerkt op 

verschillende adressen tot ons huwe-

lijk’. Hij werkte vanaf zijn 13de jaar 

op de boerderij van zijn ouders en 

reed af en toe op een vrachtwagen van 

Transportbedrijf Voskuilen. ‘Toen 

Voskuilen een nieuwe vrachtwagen 

ging kopen, een heuse Dodge, wilde 

hij graag dat ik daar op ging rijden’, 

vertelt Jaap met een glimlach. ‘Een 

goed salaris, maar hoe vertel ik het 

mijn ouders. Toch heb ik het gedaan. 

Later kreeg ik een hernia en kon het 

niet meer en moest ik voor het eerst 

echt gaan solliciteren. Met adviezen 

van mijn kinderen ging ik op pad. 

Gelukkig werd ik aangenomen bij de 

NOS afdeling facilitair bedrijf. Mooie 

jaren tot mijn pensioen volgde’. 

Boot

Naast zijn baan en zijn kinderen 

had Jaap nog tijd over om een boot 

te bouwen. Zijn vrouw was tenslotte 

een dochter van een schipperszoon en 

via kennissen werd hij enthousiast. 

Hij kocht een tekening en berekende 

de mogelijkheden. Eerst bouwde hij 

het casco van polyester, daarna de 

opbouw van hout. Zijn oudste zoon 

plaatste er een dieselmotor in en de 

jongste zoon vervoerde de afgebouw-

de boot op een platte wagen getrok-

ken door een tractor naar de Vecht. 

Daar werd de boot als BENJAC ge-

doopt met champagne. Vele vakanties 

ging het gezin vervolgens met de her-

dershond richting Friesland. Zij re-

gelde het gezin, vriendjes waren altijd 

welkom, naaide zelf hun kleren en ge-

noot van de drukte. Toen de jongste 

12 jaar oud was ging ze weer werken. 

Tot haar 56ste heeft ze gewerkt, als 

laatste als secretaresse bij de afdeling 

International Centre van de Utrechtse 

Universiteit.

Kinderen

Het echtpaar kreeg 7 kinderen. Me-

vrouw Blauwendraat-Ehlhardt zit vol 

verhalen en zou boeken vol kunnen 

schrijven. ‘Ik zie gauw de gekheid 

van iets in en hou van praten en la-

chen. We hebben veel mooie dingen 

meegemaakt en ook als het soms wat 

minder ging maakten wij er toch het 

beste van’. Beiden zijn dol op de kin-

deren, hun aanhang, de kleinkinderen 

en hun achterkleinkind. In 1998 zijn 

ze verhuisd naar de Beatrixlaan in 

Maartensdijk. ‘We kwamen van een 

vrijstaand huis in een rijtjeswoning 

terecht. In het begin was het heel erg 

wennen, maar na verloop van tijd 

vonden we het prima’. Jaap is rustig, 

praat niet veel. ‘Mijn vrouw heeft 

als grote hobby praten en ik luister 

er nog steeds graag naar. Ik hou nog 

steeds van haar’.‘Om de feestelijke 

dag goed af te sluiten hebben we Zilt 

en Zoet afgehuurd voor ons gehele 

gezin, dat betekent dus 38 man. Heel 

ijn was het en achteraf beseffen we 
het ons steeds meer hoe goed het was 

dat iedereen er was’, sluit ze af. 

Dinsdag 9 oktober vierden de heer en mevrouw Blauwendraat-Ehlhardt met 

het gehele gezin hun 60-jarig huwelijksfeest. Locoburgemeester Kamminga 

kwam het echtpaar namens de gemeente van harte feliciteren.

Hij woonde op de boerderij van zijn ouders aan de Nieuwe Wetering, waar zij 

vaak wel een kwart liter melk kreeg en soms ook wel een boterham. 

Lezing over buitenplaatsen
Aan fraaie buitenplaatsen, landschapsparken en oude en mooie boerderijen is De Bilt nog rijk.  

Dat hebben Lies en Hans Haan op donderdag 11 oktober jl. bij WVT aan de Talinglaan 

in Bilthoven nog eens laten zien aan de hand van dia’s aan leden van de  

Historische Kring D’Oude School en andere belangstellenden. 

Een rondgang vanaf Jagtlust, het ge-

meentehuis van De Bilt, naar de plek 

waar in de 12e eeuw het klooster Oost-

broek heeft gestaan en daarna langs 

de landgoederen gelegen in De Bilt, 

Groenekan, Maartensdijk en zelfs in 

Den Dolder. Tenslotte via de drukke 

spoorbaan, weer terug bij Jagtlust. 

Een lust voor het oog was het. En bij-

zonder, want er werden foto’s getoond 

van het verplaatsen van het Speelhuis-

je gelegen op het landgoed Houdringe 

naar een andere plek. Dit huisje kreeg 

een nieuwe toekomst. 

In het park stond al een speelhuisje 

in 1858. Het in baksteen uitgevoer-

de rechthoekige gebouwtje van één 

bouwlaag met zwart geschilderde 

plint heeft een met gesmoorde tuiles 

du nord pannen gedekt lauw hellend 
zadeldak met breed overstek, dat aan 

alle zijden geschoord wordt. Tegen het 

midden van de blinde achtergevel is 

een schoorsteen gemetseld, die boven 

het dakvlak zwart en onder het dakvlak 

wit is geschilderd. Rondom het speel-

huisje liggen gele klinkers. [HvdB]

Het speelhuis is nog steeds, zij het op een andere plek, bij Houdringe terug te 

vinden. Het moest in 2003 verplaatst worden in verband met uitbreiding van 

het naast gelegen kantoorgebouw. Aangezien het een Rijksmonument is mocht 

het niet worden afgebroken. Op maandag 30 juni 2003 werd het 45.000 kilo 

wegende huisje 1,80 meter opgevijzeld en, kijkend naar het huis, schuin rechts 

voor het huis geplaatst.

Een foto van Holle Bilt 22; het huidige hoofdkantoor van de Grontmij.

De kunst van het  
ouder worden

In Wijkrestaurant Bij de Tijd, Prof. dr. P.J.W Debeyeweg 1 in 

De Bilt is op dinsdag 30 oktober a.s. van 10.00 tot 12.00 uur 

de ilm ‘De kunst van het ouder worden’ te zien.  
Wat kun je ondernemen om positief in het leven te staan?  

Hoe kun je omgaan met ingrijpende veranderingen? 

Drie senioren die veel hebben meegemaakt, vertellen daarover in de ilm. 
Na aloop volgt een nabespreking onder leiding van een medewerker van 
Indigo. De bijeenkomst met aansluitend lunch begint om 10.00 uur en ein-

digt om 12.00 uur. 

In de ilm vertellen ouderen over hun leven en vooral over hoe zij zich 
staande weten te houden na ingrijpende gebeurtenissen. ‘De kunst van het 

ouder worden’ is een ilm over het koesteren van de mogelijkheden en de 
kansen die het leven biedt. De kosten bedragen vijf euro.  Belangstellenden 

kunnen zich aanmelden bij mevr. S. Veerman, tel. 030 2209600 of info@

debilthuysen.nl
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Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nieuw van Sally Hensen, 
magneetnagellak!

Let op uw brievenbus. 
Binnenkort krijgt u een

20% KORTINGSZAK 
die u kunt vullen met onze artikelen.

 
Vindt u het artikel niet bij ons in de winkel,

ga dan naar vanrosssum.dio.drogist.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Knip
en pak maar liefst

€ 70,00
korting

 
Geen folder? 

Knippen in de winkel
kan ook!

Witte
Bollen

Speculaas-
taartje

van € 5,95
    nu voor

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

2e zak 
halve 
prijs

4,95

06 - 53 14 67 33

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 307 CC 2.0
16V, PALM BEACH, 2008, 159.000, 

BLAUW MET, ZWART LEDER, CLI-

MATE C, LMV, ESP,  CRUISE C, RAD/

CD/NAV/TEF, PARKEERH, REGENS

€ 10.950,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 2007 100.000 D BLAUW MET,VELOURS,CLIMATE C,RAD/CD,  € 6.500,00 

CITROEN DS3 1.6 VTI 16V 2011 31.000 ZWART MET,CRUISE C,CLIMATE C,ER,CV,SB,

AIRDREAM RAD/CD,MLV,ABS,LMV,  € 15.500,00 

PEUGEOT 1007 1.6 16V GENTRY 2005 97.000 ZWART MET,AIRCO,ABS,PANORAMADAK,LMV,

AUTOMAAT RAD/CD,MLV,ER,CV,SB,CRUISE C  € 6.950,00 

PEUGEOT 206 1.4 GENERATION 2009 110.000 ZWART MET,ABS,AIRCO,RAD/CD,LMV,ER,CV,SB,  € 6.950,00 

PEUGEOT 207 XS PACK 1.6 16V 3DRS 2006 133.000 ZWART,CLIMATE C,ABS,LMV,RAD/CD,REGENS,  € 6.950,00 

PEUGEOT 307 XS 1.6 16V 5DRS 2004 80.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,RAD/CD,

LMV,ER,CV,SB,ABS,  € 5.950,00 

PEUGEOT 308 1.6 THP 3DRS FELINE 2008 64.000 ZILV GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,RAD/CD/NAV,

LMV,HALF LEDER,MLV,PARKEERH,  € 10.950,00 

RENAULT ESPACE 3.0 DCI AUT,6 PERS 2005 140.000 ZWART MET,PARKEERHULP,MLV,REGENS,ER,CV,SB

RAD/CD,HALF LEDER,CLIMATE C,CRUISE C,  € 9.000,00 

RENAULT CLIO 1.2 16V EXTREME 2002 122.000 L BLAUW MET,ESP,ER,CV,SB,ZONNEDAK,RAD/CD,  € 4.500,00 

KOM NAAR DE WINKEL VOOR DE VELE
COMBINATIE MOGELIJKHEDEN

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP WWW.NAGELFASHION.NL

NIEUWE COLLECTIE 

GERRY WEBER

KOM NAAR DE WINKEL VOOR DE VELE
COMBINATIE MOGELIJKHEDEN

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

15 kunstkaarten € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Het 3e mapje 

kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten 

Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij 

onderstaande 

adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten

15x Dieren Kunst

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04
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Dirigent Jean-Pierre Gendrault - met 

Frans accent – leidt het koor op ge-

dreven wijze. Hij zingt partijen voor, 

dimt de sopranen en laat de mannen 

aanzwellen met hun bassen. Mijn 

foto’s mislukken allemaal, omdat hij 

steeds beweegt, draait en zwaait. Hij 

haalt het beste uit het koor. ‘Sfeer, 

sfeer, stemming, ambiance,’ daagt hij 

de koorleden uit. ‘Geeft hij wel eens 

complimenten?’ vraag ik aan koorlid 

Tineke Aafjes. ’Niet zo uitbundig. Hij 

geeft een knikje met zijn hoofd of hij 

glimlacht. Dan voelen we ons hele-

maal gelukkig.’

Blij van zingen

Tineke is al twaalf jaar sopraan bij 

het koor. ‘Ik stapte de eerste keer wat 

schuchter de gang in en werd harte-

lijk verwelkomd. De sfeer, de muziek 

en de hechtheid in de groep spraken 

me aan. Ik voelde meteen een klik.’ 

De sopranen moeten zich soms wat 

inhouden om de mannen te laten klin-

ken. 

Tineke: ‘Je stemt je af op de rest van 

het koor. Ik zeg altijd: ‘Uit volle borst 

zingen doe je in de kerk.’ Ze zou er 

niet meer weg willen. ‘Ik word zo 

blij van zingen. Al het gepieker kun 

je loslaten. Ik ga er helemaal in op. 

Als ik thuiskom ben ik weer volledig 

opgeladen.’ 

Oubollige naam

De naam ‘Zang Veredelt’ klinkt wat 

oubollig. Jitte Roosendaal: ‘De naam 

stamt uit de oprichting in 1884. Zin-

gen verheft de mens; zo dacht men 

toen. We discussieerden regelmatig 

over een nieuwe, sprankelende naam. 

Maar we zijn de oudste vereniging in 

De Bilt en de naam dragen we al 128 

jaar in ere.’ Een naamswijziging zou 

ook een consequentie hebben: ‘Dan 

verliezen we onze Koninklijke titel. 

Koningin Beatrix heeft het behaagd 

om ons in 2010 opnieuw deze titel te 

verlenen,’ lacht Jitte. Oficieel heten 
ze ‘Koninklijke Biltse Zangvereni-

ging Zang Veredelt’.

‘Onze koorleden zijn niet stofig en 
koninklijk hoor,’ roept Tineke Aafjes 

vrolijk. ‘We gaan heel amicaal en ge-

noeglijk met elkaar om.’

Van pop tot klassiek

Het vierstemmige koor telt 35 vrou-

wen en 10 mannen. De jongste is 50 

en de oudste is 90 jaar. ‘We kunnen 

nog steeds tenoren en bassen gebrui-

ken,’ werft Jitte. ‘Zowel beginners als 

gevorderden zijn welkom. We zijn 

een gezellige vereniging met muzi-

kale ambities. Al 60 jaar zingen we 

op Dodenherdenking bij Jagtlust. 

Daarnaast treden we zo’n drie a`vier 

keer per jaar op. Het repertoire bevat 

liederen als ‘Tonight’ uit West Side 

Story, ‘Drei Volkslieder’ van Men-

delsohn’ en ‘Sound of Silence’ van 

Paul Simon. ‘Van pop tot klassiek en 

van folk tot musical,’vat Jitte samen.

Najaarsconcert

Het najaarsconcert van ‘Zang ver-

edelt’ is op zaterdag 27 oktober in 

de Immanuelkerk, Soestdijkseweg 

49 in De Bilt. Het begint om 20.00 

uur. Behalve een pianiste, speelt een 

harpiste en een dwarsluitspeler mee. 
Het concert kost tien euro inclusief 

kofie en thee. U kunt kaarten ko-

pen bij de koorleden of aan de zaal.  

Voor meer informatie: www.zangver-

edelt-debilt.nl

‘Zang Veredelt’ geeft najaarsconcert
Van Schubert tot de Beatles

door Rascha Ravestein

‘Ich fühle, ich fühle…’ begint het koor het lied ‘An die Sonne’ van Schubert.

‘Stop!’ roept de dirigent en maakt een zacht gebaar. ‘Zing alsof je een veertje wegblaast.’

De 45 leden van het koor ‘Zang Veredelt’ oefenen voor het najaarsconcert op 27 oktober in De Bilt. 

‘Ons repertoire is heel breed’ zegt voorzitter Jitte Roosendaal. ‘Van Schubert tot de Beatles’.

Dirigent Jean-Pierre Gendrault: ‘Zing alsof je een veertje wegblaast’.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...

Zuiderkapel gemeentelijk monument

Gemeente De Bilt zet volgende stappen in procedure 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt hebben bekend ge-

maakt de procedure tot aanwijzen van de Zuiderkapel als monument te gaan 

vervolgen.

Een vorige stap in deze procedure was op 6 maart jl. gezet, toen B en W de 

eigenaar, de Algemene Kerkenraad van de Protestante Gemeente, verzocht 

voor 1 mei een onderbouwde toekomstvisie voor de gebouwen neer te leg-

gen. Het Kerkbestuur heeft daarop om uitstel van de termijn gevraagd, om-

dat men eerst goedkeuring van de Classes wilde hebben op haar aanvraag 

tot fusie van de Hervormde en de Gereformeerde kerken in Bilthoven. Het 

kerkbestuur zei dit besluit in september te verwachten. Het is B en W echter 

duidelijk geworden dat de kerken niet op korte termijn tot afronding van het 

fusietraject zullen komen. Het College vindt langer wachten met het vervol-

gen van de procedure daarom niet correct.

Een verzoek tot aanwijzing van de Zuiderkapel als monument is in 2009 

gedaan door de Bond Heemschut en de Stichting Brigida. Hierop is in 2010 

een positief advies uitgebracht door de Monumentencommissie. Ondanks 

deze initiatieven en dit advies tekende de Gemeente De Bilt echter in de-

cember 2010 met de kerken een intentieverklaring, waarbij onder andere 

het geven van een woonbestemming aan de locatie van de Zuiderkapel de 

inzet was. Daarop is het onderwerp door het Burgerinitiatief Zuiderkapel 

met klem op de agenda gezet. Dit burgerinitiatief streeft naar aanwijzing 

als gemeentelijk monument en handhaving van de huidige bestemming. Het 

advies tot monumentaanwijzing is in september 2011 nog eens door het 

door de gemeente ingeschakelde architectenbureau Van Hoogevest onder-

schreven.

Burgerinitiatief Zuiderkapel

Clemens Kok en Henk Bremmer

Verantwoording:

Dit artikel is gebaseerd op een brief van B&W aan het Burgerinitiatief  

Zuiderkapel en het besluit is opgenomen is de Raadsmededelingen van  

27 september jl.

Het orkest repeteert wekelijks op 

dinsdag van 15.45 uur tot 16.30 uur 

tot aan de Kerstuitvoering op 17 de-

cember, waar zij hun vorderingen 

zullen laten horen. Deelname is gra-

tis voor muziekschoolleerlingen. Zij 

betalen uitsluitend materiaalkosten. 

Ook instrumentalisten, die elders les 

hebben kunnen samenspelen in dit or-

kest. Zij betalen een bijdrage voor de 

tien lessen en uitvoering. 

Plek

Er is nog plek, maar haast is wel ge-

boden. Voor meer informatie: www.

kunstenhuis.nl klik op muziekschool 

en vervolgens op ensembles. Bel-

len kan ook: telefoon 030 2283026. 

Kunstenhuis Biltse Muziekschool is 

gevestigd aan de Henrica van Erpweg 

2 te De Bilt.

Schoolorkest 
Op dinsdag 2 oktober ging bij Kunstenhuis Biltse Muziekschool een nieuw samenspelorkest van start: 

het ‘Schoolorkest van de Biltse Muziekschool’. Dit orkest is bedoeld voor 2e- en 3e -jaars leerlingen 

en staat onder leiding van Joke Firet-Stegeman. De komende weken spelen verschillende muzikanten 

samen: blokluiters, cellisten, saxofoons en trompetten.

Film- en Stamppotavond
Muze in ’t Groen organiseert op zaterdag 27 oktober a.s. een Bosbioscoop 

in het clubhuis van Hockeyclub Voordaan. Als voorilm wordt vertoond 
‘Daniël’ met o.a. Groenekanner Frederik Stuut en als hoofdilm ‘Ober’ van 
Alex van Warmerdam. Om 19.00 uur staat de Stamppot gereed en om 20.00 

uur start de ilmvoorstelling. De toegang is vrij.

Ingezonden Mededeling

Met kwaliteit en veel vitaminen

wist Landwaart een prijs te verdienen

de beste van het land

met oog voor de klant

die ze in de zaak deskundig bedienen

Guus Geebel Limerick



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Raaijen Interieurs
*  ACTIE  *

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

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

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

Twitter voor beginners
Maandag 22 en 29 oktober van 10.00 - 12.00 
uur kan iedereen leren twitteren in Bibliotheek 
Bilthoven. Wat is Twitter nu precies, hoe werkt het, 
wie twitteren er zoal en waarover? Tweedelige 
workshop. Docente Lucy Duindam. Kosten € 30,- / 
leden bibliotheek € 20,-. Aanmelden: activiteiten@
ideacultuur.nl of 030 22 99 003

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

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

Voor informatie en 
aanmeldingen:

Cursusaanbod

merk/model/uitvoering bouwjaar km stand kleur vraagprijs

Audi A3 1.6 sportback 102PK 01-07 100604 zilvermet  13.950 

Chevrolet Aveo 1.2 nieuw 03-10 15 blauwmet  9.500 

Chevrolet Lacetti 1.6 automaat 06-06  76.554  blauwmet 7.950 

Citroen C5 2.0 16V exclusive 06-02  146.596  zilvermet 2.950 

Daihatsu Cuore 1.0 12V 10-04  39.787  zilvermet 4.250 

Daewoo Kalos 1.4 16V 08-04  133.237  blauwmet 4.300 

Ford Fiesta 1.3  11-01  101.437  groenmet  2.750 

Ford C Max 1.6 Champion 10-06  118.837  antracietmet 9.750 

Ford Smax 2.0 16V 107 kw 7 pers. 06-07  98.853  zwartmet 14.500 

Ford Focus 1.6 16V station 01-08  137.200  zilvermet 9.950 

Honda Civic 1.3 hybrid aut. bel.vrij 01-10  44.444  blauwmet 15.500 

Hyundai excel 1.3 HB  03-01  126.285  d.roodmet 2.500 

Mercedes 180  04-96  161.849  blauwmet 2.250 

Mini Cooper 1.6 16V 10-05  74.323  rood/wit 11.950 

Opel Astra 1.6 business 05-07  98.457  zwartmet  9.950 

Opel Astra 1.8 Elegance 07-05  114.148  blauwmet 8.950 

Opel Astra 1.416V stationwagon 06-06  138.692  zwartmet 7.750 

Opel Astra 1.3 CDTI  Stationwagon 11-05  155.856  antracietmet 6.750 

Opel Astra 1.6 16V 04-00  114.716  groenmet  3.750 

Opel Corsa 1.2 16V 08-08  52.674  blauwmet  9.950 

Opel Corsa 1.2 16V  03-07  69.282  zilvermet 8.250 

Opel Corsa 1.2 16V automaat 05-99  156.848  groenmet  2.600 

Opel Zafi ra 1.6 16V business 7 pers. 02-07  48.888  blauwmet 13.750 

Opel Meriva  1.4 16V Enjoy 06-06  129.707  grijsmet 7.250 

Peugeot 107 1.0 12V Accent bel.vrij 11-11  5  zilvermet  8.800 

Peugeot 206 1.4 stationwagon 06-05  104.702  d.roodmet 6.500 

Peugeot 206 1.4  07-06  126.115  grijsmet  5.950 

Peugeot 207 1.4 03-08  65.102  groenmet 9.950 

Peugeot 207 1.4  08-06  93.118  zilvermet 6.750 

Renault Megane 1.6 16V 09-04  103.551  zwartmet 5.250 

Renault Megane RX4 Scenic 05-01  147.170  groenmet 3.250 

Seat Ibiza 1.2 12V 51kw 05-07  7.500  zwartmet  7.500 

Seat Cordoba 1.4 16V 02-07  79.508  zilvermet 8.000 

Seat Cordoba 1.6 stationwagon 02-99  160.124  blauwmet 1.500 

Skoda Fabia 1.9 TDI RS 130 PK 08-06  100.906  zwartmet  9.950 

Skoda 1.6 16V combi stationwagon 08-08  75.764  zwartmet 10.950 

Subaru Vivio GLI 02-99 73.192  rood 1.750 

Toyota Aygo 1,0 12V access w.bel.vrij 05-11  6.269  roodmet 6.950 

VW Touran 1.6 Optive 7 personen 08-08  49.394  zilvermet 17.750 

Volkswagen Fox 1.2  06-07  119.419  zilvermet 4.950 

Volkswagen Fox 1.2  01-07  71.722  zilvermet  5.950 

Volkswagen Golf 1.6 75 kw stationw. 11-07  128.430  grijsmet 13.950 

Volkswagen Golf 5 1.6 FSI 85kw 08-07  60.715  blauwmet 12.950 

Volkswagen Golf 5 1.4 FSI 02-06  103.188  zwartmet  9.500 

Volkswagen Golf 5 1.9 TDI  01-08  81.705  blauwmet 14.950 

Volkswagen Golf 5 1.6 FSI 85kw 05-05  124.550  rood 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 TDI 10-07  111.757  blauwmet 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 TDI  07-07  112.144  blauwmet 8.500 

Volkswagen Polo 1.4  03-06  110.799  zilvermet  7.250 

Volkswagen Polo 1.2  02-07  75.371  zilvermet 8.950 

VW Caddy 2.0 SDI airco cruisecontr. 02-07  106.645  wit  7750 ex BTW 

Nijverheidsweg 7   3606 AH  Maarssen

0346-562557           bij Boni en Praxis

 
- Verkoop nieuw en gebruikt

- APK reparatie service winterbanden

- Schadeherstel / expertise

AUTOCENTRUM MAARSSEN
Voor ALLE merken auto's : R. van der Linden

Occasions vanaf 4.500,- incl. 6 mnd BOVAG garantie * Financiering en inruil mogelijk * www.autocentrummaarssen.nlOccasions boven € 4.500,- meerprijs 6 mnd Bovag garantie € 400,- * Financiering en inruil mogelijk * www.autocentrummaarssen.nl

Merk | model | uitvoering Bouwjaar Km stand Kleur Vraagprijs

Alfa Romeo 146 1.4 Twinsport mrt-00 128451 zilvermet € 1.995 

Audi A3 1.6 sportback 102PK 2007 100604 zilvermet  € 11.500 

BMW Z4 roadster 2.2. pure apr-05 97487 zwartmet  € 15.850 

Ford Escort 1,6 stationwagon jan-98 172529 d blauw  € 1.100 

Ford C Max 1.6 Champion okt-06  118.837 grijsmet  € 7.300 

Ford Smax 2.0 16V jun-07  98.853 zwartmet  € 12.550 

Hyundai excel 1.3 HB mrt-01  126.285 roodmet  € 1.600 

Honda Civic 1.3 hybrid elegance jan-10  44.444 blauwmet  € 14.900 

Kia Carens 2.0 CVVT 7 persoons apr-08  84.130 grijsmet  € 8.400 

Opel Agila 1.2 apr-06  28.989 zilvermet  € 4.495 

Opel Astra 1.8 16V nov-02  140.361 zilvermet  € 4.495 

Opel Astra 1.6 16V business okt-08  134.100 zilvermet  € 8.550 

Opel Astra 1.6 business mei-07  98.457 zwartmet  € 8.550 

Opel Astra 1.8 Elegance jul-05  114.148 blauwmet  € 7.550 

Opel Astra sport jan-00  171.078 rood  € 2.250 

Opel Corsa 1.2 16V business mrt-07  69.282 zilvermet  € 6.995 

Opel Corsa 1.2 16V automaat mei-99  156.848 groenmet  € 1.850 

Opel Zafira 1.8 executive 7 persoons mrt-08  123.161 zwartmet  € 12.450 

Opel Zafira 1,6 16V business 7 persoons jun-07  104.790 zilvermet  € 10.450 

Opel Meriva 1,7 CDTI business jan-08  104.966 blauwgrijsmet  € 8.995

Peugeot 207 1.4 mrt-08  65.102 groenmet  € 7.950 

Peugeot 207 1.4 16V VTI nov-08  55.104 grijsmet  € 7.750 

Merk | model | uitvoering Bouwjaar Km stand Kleur Vraagprijs

Renault 1.6 16V jul-04  122.015 zilvermet  € 4.495 

Seat Cordoba 1.4 16V feb-07  79.508 zilvermet  € 6.995 

Skoda 1.6 16V combi ambiente aug-08  75.764 zwartmet  € 9.995 

Skoda 1.4 ambiente sep-05  81.018 blauwzilvermet  € 5.700 

Volkswagen New Beetle 1.6 trendl.comf. okt-08  88.595 zwartmet  € 11.450 

Volkswagen Fox 1.2 VW trendl jan-07  71.722 zilvermet  € 4.995 

Volkswagen Golf 1.2 TSI tour okt-10  43.876 zilvermet  € 15.100 

Volkswagen Golf 1.6 75 kw comf station nov-07  128.430 antr.metallic  € 10.550 

Volkswagen Golf 1.6 comfort station mei-08  111.815 antr.metallic  € 11.450 

Volkswagen Golf 1.9 TDI Optive jan-08  81.705 blauwmet  € 12.550 

Volkswagen Golf 1.6 Turijn mei-05  124.550 rood  € 7.100 

Volkswagen Golf 1.8 mei-98  193.640 zwartmet  € 1.750 

Volkswagen Polo 1.2 TDI BM belastingvrij jun-11  66.249 l.blauwmet  € 13.500 

Volkswagen Polo 1.4 16V comfort jan-10  37.333 grijsmet  € 12.550 

Volkswagen Polo 1.4 TDI optive jul-07  112.144 blauwmet  € 7.550 

Volkswagen Polo 1.4 16V turijn mrt-06  110.799 zilvermet  € 6.100 

Volkswagen Polo 1.2 40kw trend feb-07  75.371 zilvermet  € 7.100 

Volkswagen Polo 1.4 TDI optive okt-07  113.294 blauwmet  € 7.550 

Volkswagen Passat 1.4 TSI BM station jun-10  52.247 antr.metallic  € 17.995 

Volkswagen Touran 1.4 TSI optive mrt-08  104.692 d.grijsmetallic  € 14.500 

Volkswagen Caddy 1.9 TDI ex BTW mei-09  59.598 wit  € 9.850 

Volkswagen Caddy 1.9 TDI ex BTW aug-11  19.340 zilvermet  € 12.500

Voor de thuisblijvers. Met o.a. rosbief, mager spek en stroganoff 

kruiden. Ca. 20 minuten in de oven

HERFSTGEBRAAD ...............................100 GRAM € 1,95

Ca. 8 min. wokken. Met varkenshaas, roomsaus en champignons

VARKENSHAAS IN BOSPADDESTOELENSAUS

.............................................................................100 GRAM € 1,65

Bakken als een biefstuk. Lekker gemarineerd en gekruid

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

Botermals en mooi mager. Braadtijd ca. 45 minuten

RUNDERBRAADLAPJES ..................500 GRAM € 7,50

Lekker gekruid en gezouten. Met een hoedje van bieslook en ui

DUITSE BIEFSTUK ...............................100 GRAM € 1,40

Uit onze traiteurhoek: met worst, spek en jus naar keuze.

BOERENKOOL – ANDIJVIE – HUTSPOT OF

ZUURKOOL ...............................................100 GRAM € 0,85

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. kipfilet, kaas en chorizo

POLLO MILANO ....................................100 GRAM € 1,45

Uit onze herfsthoek: gepekeld en gerookt. Lekker bij uw winterkost

CASSELERRIB ..........................................100 GRAM € 1,85

Uit de oude doos: lekker met bijvoorbeeld spek en uitjes

KUIKENLEVERTJES ............................500 GRAM € 2,75

Voor de kenners: lekker om te stoven bij de zuurkool; ca. 50 min. stoven

FAZANTENPOOTJES ................................ 1 KILO € 9,90

Iets bijzonders, doe eens lekker wild deze week! 

HERTEN SUKADELAPJES ...............100 GRAM € 2,25

Lekker bij alles! Met o.a. varkensfilet, uiringen en mosterd

ZWIEBELSTEAKS ..................................100 GRAM € 1,40

BELEG VOOR IEDEREEN ..........100 GRAM NU € 1,50

GEBRADEN GEHAKT ............2E 100 GRAM GRATIS!

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 20 oktober. Zetfouten voorbehouden.
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten, bij 
ons kunt u dagelijks aanschuiven. Alleen, of samen 
met vrienden of familie. Ook voor een kopje koffi e 
of voor de lunch.

Frans sfeerdiner 24 oktober
Reserveren kan tot 22 oktober 

openingstijden:

ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.30 uur
 14.00 - 18.30 uur
zondag 14.00 - 18.30 uur
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GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Patio Cyclaam

Diverse kleuren.

Potmaat 10,5 cm. Per stuk

van 2,49Dvoor 

1,49

wk 42. Geldig van 18-10 t/m 24-10. OP=OP

advertentie

Ook in de rest van de zaak was het 

bomvol genodigden en klanten die sa-

men met eigenaar Marcel Verhaar het 

veertigjarig jubileum van zijn onder-

neming kwamen meevieren. Alle be-

zoekers werden bij de entree vergast 

op een glaasje champagne en, een-

maal binnen, kregen ze voortdurend 

smakelijke hapjes aangeboden die 

goed combineerden met een glaasje 

wijn of whisky. Veel mensen lieten 

de gelegenheid niet voorbij gaan zon-

der een voorraadje sterke drank in te 

slaan: op deze feestelijke dag waren 

er leuke aanbiedingen en hoge kortin-

gen. Speciaal voor het jubileum werd 

Islay Single Malt Whisky Bunnaha-

bhain verkocht. Behalve de vermel-

ding 40 jaar Verhaar Whisky en Wijn-

handel stond op het etiket: 7935 days 

old, distilled December 1990, bottled 

September 2012. Uiteraard werd de 

jubilaris door iedereen gefeliciteerd 

en geprezen met de prachtige zaak 

die hij en zijn familie tot grote bloei 

hebben gebracht, waarmee ze zelfs 

internationaal bekendheid hebben 

verworven. Hij liep dan ook de hele 

middag te stralen en genoot zelf met 

volle teugen. Het was jammer voor 

de doedelzak band die het jubileum 

muzikaal verluchtte zulk slecht weer 

trof. Het regende een groot deel van 

de dag, wat overigens wel voor een 

typisch Schots sfeertje zorgde. Alle 

gasten kregen bij het verlaten van het 

pand een presentje mee en ook aan de 

kleintjes was gedacht, met spekkies, 

pakjes fris en een kindercadeautje. 

Grootse jubileumviering
bij Whisky- en Wijnhandel Verhaar 

door Lilian van Dijk

Bij Whisky en Wijnhandel Verhaar stonden connaisseurs zich te verdringen om tien verschillende 

soorten whisky te proeven. De oudste soort was 21 jaar, de jongste was van 2012. 

Marcel Verhaar (geheel rechts) praat en toast met enkele gasten op het 

veertigjarig jubileum van zijn Whisky- en Wijnhandel.

Eerdere Open Dagen over dit thema 

trokken veel belangstellenden, die 

zich lieten voorlichten over de moge-

lijkheden en voordelen van het klikg-

bit, maar ook en vooral de behan-

delkosten. Op basis van persoonlijk 

advies en ook röntgenfoto’s, maakten 

velen nog diezelfde dag een afspraak 

voor het laten aanpassen van het in-

derdaad gratis kikgebit. Gratis, omdat 

de zorgverzekering de behandelkos-

ten in de meeste gevallen volledig 

vergoedt, excl. de wettelijk verplichte 

eigen bijdrage. Maakt men tijdens de 

Open Dag een afspraak voor het laten 

aanmeten van een klikgebit, dan be-

taalt de leverancier van de implanta-

ten deze eigen bijdrage, na plaatsing, 

aan de patiënt terug. Daarmee is het 

klikgebit helemaal gratis. 

Unieke praktijk

Brandenburg Tandartsen is een sinds 

eind vorig jaar nieuw in Bilthoven 

gevestigde praktijk voor algemene 

tandheelkunde en telt inmiddels vier 

tandartsen, twee preventieassisten-

tes, twee tandartsassistentes en een 

baliemedewerkster. Onder het motto 

‘voorkomen is beter dan genezen’, 

besteedt het team vooral veel aan-

dacht aan preventieve tandheelkunde. 

Daarnaast heeft de praktijk diverse 

specialismen in huis. Daaronder pa-

rodontologie (tandvleesbehandelin-

gen), endodontologie (wortelkanaal-

behandelingen), kleine kaakchirurgie, 

implantologie, kroon- en brugwerk en 

esthetische tandheelkunde. Een in ons 

land redelijk unieke combinatie. 

In relatie tot de kwaliteit en duur-

zaamheid die Brandenburg Tandart-

sen nastreeft, is inmiddels begonnen 

met een verdere in- en externe upgra-

ding van het praktijkpand, met als be-

langrijkste doelstelling dat patiënten 

zich er thuis moeten voelen. 

Voor meer informatie www.branden-

burgtandartsen.nl

Open Dag gratis klikgebit 
Brandenburg Tandartsen aan de Tweede Brandenburgerweg 1 in Bilthoven organiseert zaterdag 

20 oktober a.s. van 11.00 tot 15.00 uur weer een Open Dag over het gratis klikgebit, een volledige 

prothese op implantaten. De Open Dag is bedoeld voor iedereen, ook niet-patiënten van Brandenburg 

Tandartsen, die problemen ondervindt met zijn of haar kunstgebit. 

Met groot enthousiasme werden za-

terdag 6 oktober knuffeldieren geope-

reerd en speurtochten gehouden in de 

kliniek aan de Alfred Nobellaan. Het 

5-jarig bestaan werd feestelijk gevierd 

met een Open Dag. Kinderen én vol-

wassenen mochten bij uitzondering 

in alle onderzoeks- en operatieka-

mers rondlopen. Gewapend met een 

vragenlijst, leerden zij hoe de kliniek 

te werk gaat. Een bezienswaardig-

heid met niet-alledaagse taferelen als 

spoelwormen, blaasstenen van honden 

en een bezoek aan de röntgenkamer. 

Met een hondenparcours en informa-

tiestands over fysiotherapie, katten-

gedrag en dierenopvang, vermaakten 

dierenliefhebbers zich ook buiten de 

kliniek. Voor de kleinsten was er een 

springkussen en voor de liefhebbers 

een ritje op een echte pony. 

Dierenkliniek De Bilt viert jubileum

Het 5-jarig bestaan van de kliniek werd feestelijk gevierd.

Kerst in de kas
De Maartensdijkse Middenstand Vereniging (MMV) heeft het idee om op 

14 en 15 december a.s. de kerstactiviteiten op het Maertensplein nog eens 

ouderwets gezellig met u te vieren in de voormalige kassen van Rijksen. Nu 

kan dat nog en dan zijn we niet zo afhankelijk van het weer rond die tijd. We 

hebben al een aardig goed idee van hoe dit op te zetten en wat we u allemaal 

willen laten zien, horen en proeven. 

We hebben daarbij al wel ontdekt dat dit nog heel wat organisatie vergt 

en veel werk inhoudt. Daar zouden we graag wat hulp van vrijwilligers 

bij willen hebben met bijvoorbeeld voorbereidingen, indelen en versieren 

van de kas, muziek en elektriciteit op de dagen zelf opbouwen en afbreken 

enzovoorts. 

Vindt u het leuk om ons te helpen deze dagen tot een succes en gezellige 

periode te maken? Meldt u dan aan bij de D.I.O.-drogist en vraag naar Jan-

nie van Rossum in de winkel of per telefoon 0346 211268. 

Nominatie beste schilder 
voor Van Doorn

Gemeente De Bilt zet zich de laatste tijd aardig op de kaart voor 

wat betreft de nominaties ‘beste van…’ Ook schildersbedrijf 

Joh. van Doorn uit De Bilt behoort tot de beste 3 genomineerde 

bedrijven voor de Nationale Schildersvakprijs.

Joh. van Doorn wist zich te nomineren met een staaltje vakmanschap in 

het monument Paushuize in Utrecht. Het betreft hier speciiek decoratie- 
en sierschilderwerk dat onder een speciale categorie bij deze vakprijzen 

valt. Naast deze categorieprijs valt er ook nog een overall juryprijs te 

winnen en een publieksprijs. Publiek kan tot 19 november stemmen via  

www.nationaleschildersvakprijs.nl. Op deze site staat naast de stemmodule 

ook een 2 minuten durend ilmpje dat zeer de moeite van het bekijken waard 
is. Johan vertelt aan de hand van prachtig beeldmateriaal wat ze, gedurende 

de 1,5 jaar dat ze met dit project bezig waren, voor complex werk hebben 

verricht. Heel bijzonder is vooral het beeldmateriaal uit de spiegelzaal waar 

al het schilder- en decoratieschilderwerk in oorspronkelijk staat (1890) is 

teruggebracht. Op 22 november wordt bekend of er weer een Bilts bedrijf 

met de eer aan de haal gaat. Voor wat betreft de publieksprijs hebben de 

inwoners van De Bilt een aardige vinger in de pap.

Johan van Doorn in het monument Paushuize dat van kelder tot nok in oude 

glorie werd hersteld. 



OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)

Aanvraag reguliere procedure

•	 Bilthoven,	Hasebroeklaan	45,	aanleggen	nieuwe	in-of	uitrit	en	kappen	2	dennenbomen
•	 Bilthoven,	Obrechtlaan	32,	het	oprichten	van	twee	dakkapellen	(25-09-2012)
•	 Bilthoven,	Obrechtlaan	32,	het	oprichten	van	een	bijgebouw	(25-09-2012)
•	 De	Bilt,	Veldzichtstraat	28,	kappen	van	1	Canadese	populier	(27-09-2012)
•	 De	Bilt,	Weltevreden	22	maken	van	een	kantoor	en	kantine	in	bestaand	gebouw	(26-09-2012)
•	 De	Bilt,	Wilhelminalaan	10,	kappen	van	1	beuk	(noodkap)	(03-10-2012)
•	 Groenekan,	Veldlaan	29,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	aan	de	zijkant	(26-09-2012)
•	 Hollandsche	Rading,	Vuursche	Dreef	35,	het	oprichten	van	een	dakkapel	en	veranderen	gevels	(28-09-2012)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•	 Bilthoven,	Antonie	v	Leeuwenhoekln	9-11,	het	permanent	plaatsen	van	3	kantoorgebouwen	G18-G19-G20	(01-10-2012)
•	 	Bilthoven,	Julianalaan	65,	het	wijzigen	van	enkele	kozijnen	en	het	plaatsen	van	een	dakopbouw	t.b.v.	onderhoud.	(wijziging	op	de	

bestaande	omgevingsvergunning	d.d.	13	maart	2012)	(01-10-2012)
•	 De	Bilt,	Utrechtseweg	320	A,	kappen	van	1	weymouthden	(noodkap)	(02-10-2012)
•	 De	Bilt,	Veldzichtstraat	28,	kappen	van	1	canadese	populier	(noodkap)	(02-10-2012)
•	 De	Bilt,	Westerlaan	43,	kappen	van	1	berk	(02-10-2012)
•	 De	Bilt,	Wilhelminalaan	10,	kappen	van	1	beuk	(noodkap)	(03-10-2012)
•	 Maartensdijk,	Valklaan	50,	kappen	van	1	zwarte	berk	(01-10-2012)

Bron	www.debilt.nl	
10-10-2012

Erkend Bovag rij-instructeur voor motor- en autorijbewijs
* Altijd een gratis kennismakingsles
* Ook verlaagde motor (voor personen<1,65m)

Leo Driehuis, Burg.Huydecoperweg 16, 3615 AD Westbroek
www.3-huis.nl, info@3-huis.nl, 0651 368 995

Alleen voor Vierklanklezers, meld dit bij reservering! 
Tijdelijk € 50,- korting op de actiepakketten auto en motor

Allerzielen
vrijdag 2 november 2012

Ook dit jaar is er op initiatief van de Raad 

van Kerken de Bilt e.o., Gemeente De Bilt en 

Tap Uitvaartzorg gelegenheid om dierbare 

overledenen te gedenken. Er zijn gelijktijdig 

2 bijeenkomsten die plaatsvinden op 

Begraafplaats- en Crematorium Den en Rust 

en de Opstandingskerk in combinatie met 

begraafplaats Brandenburg.

17.00 uur Ontvangst met koffi e/thee/soep/ 

 broodje

17.45 uur  Aanvang meditatieve bijeenkomst 

(spreken en muziek)

18.15 uur  Gelegenheid tot bezoeken graf 

of urnenmuur, voor deze 

gelegenheid sfeervol verlicht

Na afl oop is er gelegenheid met elkaar na te 

praten in de kerk of ontvangkamer.

U bent van harte welkom! 

Coöperatieve Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen U.A. gevestigd
te Hilversum.

Wij nodigen leden van de kieskring

Westbroek van harte uit voor de

vergadering op donderdag 1 november

aanstaande. U bent welkom vanaf 19.00

uur in Het Dorpshuis Westbroek, Prinses

Christinastraat 2 in Westbroek. De

vergadering begint om 19.30 uur.

U kunt zich aanmelden via 

www.rabobank.nl/hvp of via

telefoonnummer (035) 622 25 90.

Uw ledenraad  

 

Hieronder vindt u de verkorte agenda

• opening en verslag activiteiten

ledenraad 

• notulen vergadering 31 oktober 2011 

• mededelingen Rabobank 

• feiten en cijfers 2011 en vooruitblik

resultaten 2012 

• herbenoeming mevrouw Volker 

• aanvragen Rabobank Coöperatiefonds 

• pauze 

• rondvraag en sluiting 

• presentatie door mevrouw Titia de

Zeeuw-Blom, Stichting Liniebreed

Ondernemen 

• borrel.

Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen

Onze leden zijn van harte welkom.

•	 Keukenrenovatie

•	 Nieuwe	keukens

•	 	Kantoor-	

&	winkelinrichtingen

•	 Radiatorbetimmeringen

•	 (Inloop-)	Kasten

•	 Tafels

•	 Schouwen

Het adres voor al uw maatwerk!

P.C.	Hooftstraat	29

3601	ST		Maarssen

Tel:	0346	-	56	11	11

Mob:	06	-	52	34	15	31

E:	fmdebruijn@casema.nl

Al jaren vertrouwd en  

prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige 

drukwerkhoeft u niet verder dan 

Groenekan!!!

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

www.parelpromotie.nl
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Vooraf vertellen Femke van Soest, 

Laura Verheul, Lisa Bosma en Julia 

Verheugt enthousiast over EIS. In 

dit project komen de vakken econo-

mie, geschiedenis, aardrijkskunde 

en maatschappijleer samen. Leerlin-

gen kiezen in groepsvorm een doel 

uit, waarvoor geld ingezameld zou 

worden. Er is een begroting gemaakt 

(economie) en de geschiedenis en 

aardrijkskunde van het uitgekozen 

land zijn bestudeerd. Vervolgens 

werd het uitgekozen goede doel uit-

voerig bekeken en nagegaan op welke 

wijze dit kan worden gepresenteerd 

op de markt, bijvoorbeeld een kraam-

pje of iets anders. 

TESS 

Dit jaar is o.a. gekozen voor T.ES.S. 

Unlimited: een stichting met klein-

schalige projecten. De Nederlandse 

oprichtster woont en werkt perma-

nent in Guatemala en is altijd de con-

tactpersoon. Julia Verheul: ‘Van mijn 

moeder hoorden wij daarvan. Tessa 

de Goede werkt daar op een publieke 

basisschool en in het ziekenhuis met 

kinderen met een hazenlip. Zonder 

de hulp van vrijwilligers kan er geen 

continuïteit zijn voor bijvoorbeeld de 

Engelse lessen. Naast geld is men dan 

ook altijd dringend op zoek naar men-

sen die zelf de handen uit de mouwen 

willen steken en de plaatselijke be-

volking willen helpen. Je helpt kinde-

ren die het hard nodig hebben’. (zie 

www.tessunlimited.nl)

Samen 

De leerlingen werkten in groepjes, 

waardoor je ook het onderdeel sa-

menwerking oefent. Zij verzorgden 

de publiciteit door de pers te benade-

ren, maar ook door lyers te maken en 
die rond te delen in de kennissenkring 

en ook in de buurt (van de schooi). 

Ook moesten zij een plan opstellen 

voor economie, waarin werd aan-

gegeven, welke inkomsten werden 

verwacht tegenover welke uitgaven 

De leerlingen moesten op school een 

presentatie houden over het land en 

het project, waarin zij duidelijk uiteg-

gen, welke problemen er in dat land 

zijn en waarom juist voor een bepaald 

project is gekozen. 

Patat 

Die donderdag hangt er in de hal van 

de Oranje Nassau School een Wes-

terse baklucht en worden bezoekers 

uitgenodigd (tegen vergoeding) te 

genieten van vers gebakken patates 

frites en kaassouflés. 

Rondlopend op de goed bezochte 

‘Goede Doelen Markt’, ontwaren we 

ook een paar kraampjes met dingen 

uit die andere wereld: ‘Op deze markt 

gaat het om een zo groot mogelijke 

opbrengst en dat mag ook door de 

verkoop van bijvoorbeeld koek-en-

zopie. Met de opbrengst kan men daar 

ter plekke weer nuttige dingen doen. 

Daar gaat het toch allemaal om’. 

EIS opnieuw voor een goed doel
door Henk van de Bunt 

Derdeklassers van de Oranje Nassau School in Bilthoven werkten ook dit schooljaar

aan het project Examinering in Samenhang (EIS). Doel is iets voor anderen in een arm land te doen. 

Onderdeel van het programma was een vrij toegankelijke markt op donderdag 11 oktober jl. 

in de school aan de Overboslaan 15 te Bilthoven, waar weer veel werd opgehaald voor anderen,

die het minder hebben in deze wereld. 

v.l.n.r. Femke van Soest, Julia Verheugt, Lisa Bosma, Laura Verheul.

Het thema van het feest was: Van 

Dijck’s got talent. Al weken waren de 

kinderen bezig met het ontwikkelen 

van hun talenten, zowel off- als on 

stage. Er waren drie voorrondes ach-

ter de rug en op vrijdag was de grote 

inale!

Vermaak

De openbare Van Dijckschool dateert 

uit 1917 en is ontworpen door de 

toenmalige gemeentearchitect Ver-

maak. Het was de eerste school in het 

nog jonge Bilthoven, dat toen nog de 

naam De Bilt-Station droeg. De kin-

deren in het zich ontwikkelende dorp 

moesten vóór de opening van de Van 

Dijckschool een wandeling van meer 

dan drie kilometer maken om in De 

Bilt naar school te gaan. 

Schilder

Aanvankelijk zou het een school voor 

voortgezet lager onderwijs worden, 

gelet ook op de eerste foto’s/ ansicht-

kaarten van het gebouw. Het werd 

echter een openbare lagere school. 

De doelstelling van de school was de 

leerlingen veel kennis bij te brengen 

en ze klaar te stomen voor het mid-

delbaar onderwijs, liefst HBS of Ly-

ceum. De school bestond in eerste 

instantie uit drie leslokalen en een 

gymzaal. Bij de bouw in 1917 is de 
school, samen met de straat waarin 

hij kwam te staan, vernoemd naar de 

schilder Anthony van Dyck een schil-
der uit de Antwerpse School. Antho-

ny van Dyck schilderde voornamelijk 

portretten, maar ook stukken met een 

religieus of mythologisch onderwerp. 
Door velen wordt hij beschouwd als 

de grootste barokschilder uit de zui-

delijke Nederlanden na Rubens. In 

Nederland is werk van Van Dyck te 
zien in het Mauritshuis in den Haag 

en in het Rijksmuseum in Amster-

dam.

Van Dijckschool bestaat 95 jaar
door Henk van de Bunt

Vorige week werd het 95-jarig bestaan van de Van Dijckschool gevierd.

Een groots evenement met uiteenlopende activiteiten o.a. een heuse on-stage talentenshow!

Het was drie dagen een happening in de grote feesttent op het achterplein. 

Uit ‘De Bilt-Bilthoven in oude prentbriefkaarten van Ellen Drees en Rienk 

Miedema’.

Krakende breinen
In voorbereiding op het jaarlijkse schoolschaaktoernooi vonden 

de voorrondes plaats op basisschool Wereldwijs te Bilthoven. 

Maar liefst 25 leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 speelden 

drie rondes; de beste leerlingen mogen de eer van de school 

verdedigen op het schoolschaaktoernooi op 7 november a.s., 

georganiseerd door Schaakvereniging De Biltse Combinatie.

Op Wereldwijs starten na de herfstvakantie schaaklessen, na schooltijd voor 

kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 en onder schooltijd ook aan een aan-

tal leerlingen van groep 3 en 4. Onder leiding van Thijs Dam wordt weer 

een nieuwe generatie leerlingen de kunst van het schaken bijgebracht. Niet 

alleen op Wereldwijs maar ook op veel andere scholen in onze gemeente 

wordt door kinderen geschaakt: Kinderen die leren schaken, steken veel 

meer op dan alleen de spelregels. Schaken is rekenen, logisch denken, voor-

uitkijken en het maken van creatieve keuzes. Maar ook: een oefening in ge-

duld, concentratie en sociale vaardigheden, zoals sportiviteit en weerbaar-

heid. Om van de geheugentraining nog maar te zwijgen. Kortom: schaken 

stimuleert de ontwikkeling van kinderen op allerlei manieren. Van dit soort 

verworvenheden kunnen kinderen hun leven lang proiteren. De scholen 
zijn dan ook blij dat de Schaakvereniging jaarlijks een schoolschaaktoer-

nooi organiseert voor leerlingen van de basisschool en daarnaast ook een 

jaarlijks kampioenschap voor jeugdleden, zodat jonge schakers hun talenten 

kunnen laten zien.  (Annemarie Hoornsman)

Opvallend is de hoeveelheid jongens die de schaaksport interessant vindt. 

Kom op meiden!

Kinderzwerfboek in De Nijepoort
De Stichting Kinderhulp en Uitgeverij Zwijsen hebben 130 basisscholen in 

het hele land geselecteerd om mee te doen met het project ‘Kinderzwerf-

boek’. Basisschool De Nijepoort uit Groenekan is één van die scholen. De 
Nijepoort krijgt een boekenmolen met daarin kinderboeken van verschil-

lende schrijvers en voor verschillende leeftijden. Als een kind het boek uit 

heeft kan het het boek achterlaten op de hockeyclub, in de trein, in de su-

permarkt of tussen de krentenbollen bij de bakker. 

Het is de bedoeling dat een ander kind het boek dan weer meeneemt en 

leest en ergens achterlaat. Het boek is gestickerd en heeft een code en is te 

volgen op www.kinderzwerfboek.nl De kinderen van De Nijepoort kunnen 

ook boeken van thuis meenemen en aanmelden als Kinderzwerfboek. Het 

project zal een paar maanden duren. 

Lezing over meisjes en jongens
Op dinsdagavond 23 oktober geeft Jacques Meulman een lezing op de Stei-

nerschool in De Bilt. Meisjes en jongens hebben al op jonge leeftijd een 

andere benadering nodig, zowel thuis als op school. Hoe zou dit komen en 

wat vraagt dit van ouders en leerkrachten? 

Jacques Meulman gaat in op de verschillen tussen jongens en meisjes. Daar-

naast is er ruimte voor vragen en discussie. De avond begint om 19.30 uur, 

toegang is 8 euro per persoon. Adres van de school: Weltevreden 6, De Bilt. 

Meer informatie www.steinerschool.nl 



Professioneel, betrokken & dichtbij

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

info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

Bestel tijdig uw eindejaarsgroet. We hebben een 

uitgebreide collectie kerst- en nieuwjaarskaarten.

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

Over 9 weken
is het Kerstmis

‘Minder rommel en droge jassen‘ 
Vink Witgoed heet met de droogkasten van ASKO een beter alternaief!

WESTBROEK -  In plassen springen, in de regen spelen 
of in nat zand rollen. Allemaal dingen die kinderen leuk 
vinden om te doen. U moet in staat zijn om overalls, 
regenkleding en laarzen zo snel mogelijk te drogen. Hier 
komt de droogkast goed van pas. Binnen 2 uur zijn de 
kleren volledig droog en bent u klaar voor nieuwe 
uitdagingen!

Zesig jaar lang kwaliteit uit Zweden
De oorsprong van ASKO voert terug naar het uitgestrekte 
Zweedse plateland, waar in 1950 in Vara de boer Karl 
Erik Andersson zijn eerste opdracht ontving voor het 
maken van een wasmachine, - voor zijn moeder. Nu, 
zesig jaar later, wordt de apparatuur van ASKO nog 
steeds in Vara gemaakt.  
“Topklasse dus!

De werkwijze van Vink Witgoed is uniek in de wijde 
omgeving. Alles uit de voorraad wordt op het door de 
klant gekozen moment thuisbezorgd, aangesloten en 
vakkundig uitgelegd aan de klant. Als het moet dezelfde 
dag, op het door de klant gewenste ijdsip, zodat een 
klant niet een halve dag hoet te gaan ziten wachten. 
“Wij gaan nog steeds voor de  ‘ouderwetse dorpsservice’. 
Dat is ons moto” verklaart Ruth. “Een merk als ASKO 
past dan ook precies in ons pakket, een degelijk product, 
goede service, maar daarnaast een uitgebreide garanie!”

Minder rommel
De droogkasten hebben drie opklapbare kledingrekken, 
vergelijkbaar met 16 meter waslijn. De droogkast die het 
formaat heet van een wasmachine en droger op elkaar, 
is een waardevolle aanvulling in uw wasruimte. 
Met een droogkast kunt u op een geordende manier al 
het wasgoed van uw gezin drogen: sweaters, shirts, 
jassen, schoenen, handschoenen, en meer. Dus nooit 
meer kledingstukken  aan deurknoppen, douchstangen, 
aan de kast of zelfs op de vloer. In plaats daarvan zijn 
ze allemaal uit het zicht en worden ze met speciale zorg 
behandeld en sneller droog dan voorheen. Als uw kleding 
wordt droog en blijt mooi!

Warme handdoeken
Er gaat niets boven  een warme handdoek wanneer je nat 
en druipend onder de douche vandaan stapt. 
Door de uitgestelde starijd, kunt u de kast al de avond 
van te voren instellen. Ideaal in de wintermaanden om 
uw schoenen en sneeuwlaarzen op het schoenenrek te 
plaatsen. Heerlijk om met warme voeten de deur uit te 
gaan op een koude winterdag.

Energiezuinig
Alles wat niet in de normale droger kan, kan wel in de 
droogkast. De kast heet een verwarmingselement, waar-
langs op een lage temperatuur lucht geblazen wordt. 

Kleding droogt daardoor kreukvrij op. Bovendien is het 
stroomverbruik zeer laag en dat is goed voor het milieu 
en goed voor uw portemonnee.’’ 

Bent u na het lezen van dit arikel nieuwsgierig geworden
naar de droogkasten of de andere machines, kom dan 
eens langs bij Vink Witgoed en laat u vakkundig 
voorlichten, onder het genot van een kopje koie of 
thee. De showroom kenmerkt zich door een uitgebreid 
assoriment en is gemakkelijk te bereiken met parkeer-
ruimte voor de deur bespaart u niet alleen parkeergeld, 
maar ook een link stuk lopen.

WASMACHINES, KOELKASTEN, DIEPVRIEZERS, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORTS

Dr. Welfferweg 17 ● 3615 AK Westbroek
T (0346) 28 14 59 ● E info@vinkwitgoed.nl

Alleen zondags de gehele dag 
en woensdag na 12.00 uur gesloten.

WWW.VINKWITGOED.NL
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OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

door Guus Geebel

‘Zonder dat we er iets van wisten heeft 

Cees Haaksman ons bedrijf aange-

meld voor de verkiezing van het beste 

familiebedrijf van Nederland. Pas na 

de vakantie werden we voor het eerst 

op de hoogte gebracht.’ Op vrijdag 5 

oktober maakte een jury tijdens een 

feestelijke bijeenkomst in Breukelen 

bekend dat Agterberg Bedrijven de Fa-

milie Fundament Award had gewon-

nen. 

Albert, Frank en Ton Agterberg zijn blij 

verrast met de waardering die hun be-

drijf krijgt. ‘We mogen trots zijn dat we 

als familiebedrijf uit de gemeente De 

Bilt deze titel hebben gekregen. Het is 

een teken dat we het goed doen.’ De 

verkiezing was georganiseerd door 

de stichting Centrum van het Familie-

bedrijf, in samenwerking met onder-

nemersbladen De Zaak en Business, 

en de Adviesgroep Familiebedrijven 

van BDO Consultants BV.  De Familie 

Fundament Award wordt tweejaarlijks 

uitgereikt aan het beste familiebedrijf 

van Nederland. Frank Agterberg vindt 

de prijs vooral ook bijzonder omdat 

de jury het bedrijf intensief heeft on-

derzocht. ‘Hoe sta je in de maatschap-

pij, hoe ga je met je mensen om, hoe 

vul je maatschappelijk verantwoord 

ondernemen in, wat is de toekomstvi-

sie. Allemaal punten die in de beoor-

deling zijn meegenomen.’ 

BEKENDMAKING

‘Uit de meer dan honderd aanmeldin-

gen werden in september elf familie-

bedrijven uit drie regio’s genomineerd. 

Wij bleven voor de regio West met drie 

andere bedrijven over. Uit de geno-

mineerden werden uiteindelijk drie 

winnaars van de Familie Fundament 

Award bekendgemaakt. Voor ons 

kwam het als een grote verrassing. We 

hadden er helemaal niet op gerekend. 

Het was een geweldige afsluiting van 

een bijeenkomst bij Van der Valk in 

Breukelen. Vooraf waren er voordrach-

ten van Hans Biesheuvel, voorzitter 

van MKB-Nederland, Gijs Swinkels van 

Bavaria en Van der Valk, die samen ook 

een rollenspel over familiebedrijven 

deden. Na een presentatie op scherm 

over de elf genomineerde bedrijven 

werden de drie nummers 1 naar vo-

ren gehaald en daar waren wij bij. Het 

is een resultaat waar we ontzettend 

trots op zijn en dat is te danken aan 

innovatie, durf, passie en continuïteit. 

Maar de basis is de inzet en toewijding 

van alle medewerkers van de Agter-

berg Bedrijven’, aldus Frank Agterberg.

FAMILIEBEDRIJVEN

De ongeveer 260.000 familiebedrijven 

in Nederland zorgen voor 49 procent 

van de werkgelegenheid. Van alle 

bedrijven met meer dan 100 werkne-

mers is 45 procent een familiebedrijf. 

Daar zijn internationaal opererende 

bedrijven bij als Blokker, Bavaria, C&A, 

Zeeman, van der Valk en Westland 

Kaas. Het belang van familiebedrijven 

voor de Nederlandse economie krijgt 

steeds meer aandacht. De stichting 

Centrum van het Familiebedrijf is in 

1997 opgericht als kenniscentrum 

voor familiebedrijven in Nederland. 

BDO Consultants B.V., ING Bank en de 

Universiteit van Tilburg namen daar-

voor het initiatief. Dit onafhankelijk 

kenniscentrum koppelt jarenlange 

praktische ervaring aan wetenschap-

pelijk- en praktijkonderzoek. Het biedt 

een klankbord aan ondernemers en 

families die inzicht en praktische ken-

nis zoeken over eigendoms- en ma-

nagementvraagstukken van familie-

bedrijven

Agterberg beste familiebedrijf van Nederland

V.l.n.r. Albert, Ton en Frank Agterberg bij de Award die inmiddels aan de gevel prijkt. 

Friso Hennings Backer is de nieuwe 

accountmanager van de Kamer van 

Koophandel voor deze regio. Hij is in-

middels hier naartoe verhuisd en van 

plan een verbindende rol te spelen bin-

nen het bedrijfsleven in de gemeente.

Naast de contacten binnen het be-

drijfsleven wil Friso ook in de com-

municatie tussen bedrijven met 

gemeente, kennisinstellingen en 

maatschappelijke organisaties een 

belangrijker rol spelen. Friso: ‘Zelf ver-

gelijk ik onze rol altijd als de smeerolie 

in een motor. Het kost altijd even tijd 

om deze rol goed te kunnen vervul-

len, omdat er eerst een netwerk en 

een basis van vertrouwen moet wor-

den opgebouwd. In de afgelopen 2 

jaar heb ik die ervaring gehad in de 

regio Rivierenland, waar ik account-

manager was voor 4 gemeenten. Ik 

hoop daarom ook zoveel mogelijk 

ondernemers uit De Bilt te ontmoe-

ten. De bestuursleden van de BOF heb 

ik reeds informeel leren kennen en ik 

was onder de indruk van hetgeen zij 

de afgelopen jaren bereikt hebben op 

het gebied van samenwerking tussen 

ondernemersverenigingen en met de 

gemeente. Omdat wij ons al een aan-

tal jaar concentreren op een aantal fo-

cusgroepen zal ik deze lijn ook in De 

Bilt doorzetten. De sectoren zakelijke 

dienstverlening, zorg & medisch en 

bouw zijn allen sterk vertegenwoor-

digd in de regio en de gemeente De 

Bilt. Daar zal dan ook voor mij de focus 

liggen en wat minder op bijvoorbeeld 

detailhandel en toerisme. Dit betekent 

uiteraard niet dat wij voor deze groep 

ondernemers geen dienstverlening 

bieden. Wij willen alle ondernemers 

verder helpen en proberen als net-

werkorganisatie daarom ook zo goed 

mogelijk de verbinding te leggen in 

de gemeente maar ook daarbuiten. 

In Midden-Nederland en daarbuiten 

zijn wij op allerlei niveau’s betrokken 

bij de economische ontwikkeling, 

waardoor we voor elke ondernemer 

kunnen fungeren als springplank naar 

dit netwerk. Belangrijkste thema’s in 

onze dienstverlening zijn onderne-

merschap, innovatie en internationa-

lisering.’

DUBBELE JOB

Naast zijn rol als accountmanager is 

Friso het grootste deel van zijn tijd 

coördinator van het clusterteam Zorg 

& Medisch, wat projecten opzet voor 

deze speci� eke sector. Friso: ‘Ik ben 

daarom uitermate geïnteresseerd in 

de verder ontwikkeling bij het RIVM 

en het Berg en Bosch terrein. Er liggen 

economisch zeer goede kansen voor 

De Bilt om aan te haken op de groei 

van het Utrecht Science Park op de 

Uithof en andere ontwikkelingen in de 

sector daarbuiten. De Heuvelrug heeft 

een hoge dichtheid van zorginstellin-

gen en er is veel kennis en expertise. 

Verdere specialisatie in zorgecono-

mie in de Provincie Utrecht, een van 

de weinige sectoren die momenteel 

groeit in Nederland, met De Bilt in het 

centrum van die ontwikkelingen is 

een prachtig uitgangspunt. Het collec-

tief van ondernemers, burgers en poli-

tiek moet er dan wel voor willen gaan. 

Goede aansluiting op het Utrecht Sci-

ence Park betekent dan bijvoorbeeld 

ook het verbeteren van de openbaar 

vervoer verbinding, het versterken 

van de winkelgebieden en behoud 

van voorzieningen om aantrekkelijk 

te blijven als woonlocatie voor hoog-

waardige werkgelegenheid.’

LOKAAL

Friso hoopt zo snel mogelijk zijn draai 

te vinden in de gemeente en zet zich 

daar volledig voor in: ‘Ik geef mijn geld 

uit bij de lokale middenstand en maak 

graag een praatje. Zo hoor je al snel 

wat er speelt. Actief deel worden van 

de gemeenschap is ook belangrijk. 

Mijn eerste stap heb ik reeds geno-

men door lid te worden van de ouder-

commissie van mijn dochters kinder-

dagverblijf.’ Friso is bereikbaar op 06 

22 035 156 of friso.henningsbacker@

kvk.nl

Nieuwe regiomanager KvK

Friso Hennings Backer is van plan zich 

zo snel mogelijk te wortelen in De Bilt.

Open Co� ee Bilthoven andere opzet

FlexCentraal Bilthoven stimuleert elke vorm van ondernemerschap. De 

Open Co� ee Bilthoven is daar het levendig middelpunt van. FlexCentraal 

en de Open Co� ee Bilthoven hebben daarom hun handen ineen geslagen 

en gekeken naar hoe de Open Co� ee een nieuwe draai gegeven kan wor-

den. 

Vanaf 12 oktober heeft de Open Co� ee een andere invulling gekregen. 

Elke maand wordt een aantal ondernemers gevraagd om uit te weiden 

over hun vakgebied. Zo wordt inzichtelijker welke expertise er binnen de 

ondernemersgroep aanwezig is en hoe men elkaar kan ondersteunen. In 

drie rondes zal er gesproken worden door de ondernemers. Voor meer in-

formatie kunt u terecht op www.� excentraal.nl.

ZZP-bijeenkomst 
DE ZIN EN ONZIN VAN VERZEKEREN

Woensdag 24 oktober houdt ZZP De Bilt weer een bijeenkomst in de Ma-

thildezaal van het gemeentehuis. Er wordt een presentatie gegeven voor 

ondernemers/ZZP’ers die vragen hebben over hoe ze zich moeten en kun-

nen verzekeren. Voor ZZP’ers zijn er geen verplichte verzekeringen. Beke-

ken wordt welke verzekeringen toch de moeite waard zijn. Er wordt dieper 

ingegaan op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en de Beroeps-

aansprakelijkheidsverzekering (BAV). De presentatie is in handen van Bart 

de Vroom Sr. Adviseur bij Kendall Mason waarbij dieper ingegaan wordt op 

de heersende vooroordelen en middels discussie getracht wordt meer dui-

delijkheid en transparantie te verscha� en. Aanvang 17.00 uur. rond 21.30 

uur wordt afgesloten met een netwerkborrel.
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Het gemeentebestuur van De Bilt kwam dit al ruim 

vijfentwintig jaar bestaande familiebedrijf gelukwensen. 

Wethouder Economische Zaken Arie-Jan Ditewig feliciteerde 

Wim en Riet Landwaart vorige week met deze nieuwe mijlpaal.

Poncius Licht & Design van de Vinkenlaan 3 in Bilthoven kwam 

vorige week donderdag ook de familie Landwaart gelukwensen. 

V.l.n.r. wethouder Arie-Jan Ditewig van de gemeente De Bilt, Wim, 

Marien, Willem en Elco Landwaart en Paul Goulmy van Poncius.

nr.1Feest!
BESTE GROENTEMAN

VAN NEDERLAND:
‘BEDANKT!’

DE HOEVEELHEID BLOEMEN OVERSTEEG DE AFGELOPEN 

WEEK BIJNA HET GROENTE AANBOD IN DE WINKEL. WE 

ZIJN OVERSTELPT MET BLOEMEN, FELICITATIES EN ANDERE 

HARTVERWARMENDE REACTIES. ZO BIJZONDER; ECHT HEEL ERG 

HARTELIJK BEDANKT NAMENS HET HELE LANDWAARTTEAM.

Met een herenboer als overgrootvader, 

een kweker als opa en een hovenier als 

vader is het huidige vak van Kees van 

Ginkel op zich niet verwonderlijk. Toch 

ambieerde hij als kleine jongen een car-

rière als piloot of brandweerman. En 

ook na het atheneum ging Kees in eer-

ste instantie een geheel andere richting

op. Met autorijschool Kees van Ginkel 

liet hij blijk van ondernemerschap zien, 

maar toen hij dat op de rit had was de 

lol er eigenlijk af. Dus bouwde hij de rij-

school weer af en pakte de draad op in 

het hoveniersbedrijf bij zijn vader waar 

hij als 12-jarige al achter de tekentafel 

was te vinden.

Vader van Ginkel, eerst werkzaam 

bij de plantsoenendienst van de ge-

meente, nam in 1962 de bloemisterij 

en het hoveniersbedrijf van Akker-

mans in De Bilt over. Vanuit huis en 

garage aan de Dierenriem en later de 

Pr. Hendriklaan in Bilthoven bouwde 

hij aan Hoveniersbedrijf van Ginkel. In 

1990 werd het bedrijf een 4-mans vof 

en verplaatst naar de Bunnikseweg 

aan de rand van De Bilt. Kees had in-

middels een relatie met Helen die nog 

steeds actief in het bedrijf meehelpt.

TOEKOMST

Kees’ aangeboren a�  niteit met de 

tekentafel werd na het autorijschool 

avontuur vaktechnisch onderlegd met 

een opleiding tot hovenier waarbij hij 

4 dagen werkte en 1 dag naar school 

ging. Dat systeem is onveranderd en 

Kees is inmiddels zelf ook leerbedrijf. 

‘Ik zie wel verschil in de kwaliteit van 

het onderwijs’, verzucht hij. ‘In mijn 

tijd kwam er degelijk stampwerk aan 

de orde met name bij plantenken-

nis. Tegenwoordig worden daar niet 

zulke hoge eisen meer aan gesteld.’ 

Met Helen die de administratieve za-

ken regelt, kan Kees doen waar hij het 

meeste van geniet. Goed luisteren 

naar de wensen van de klant en dat 

vertalen in een praktisch plan. Kees 

hierover: ‘Een goed ontwerp begint 

met goede communicatie. Ongeveer 

de helft van onze klanten is particulier. 

Die kunnen heel uitgesproken ideeën 

hebben over de inrichting van de tuin, 

maar waar het in feite om gaat is dat 

ik naar boven moet zien te krijgen wat 

men wil ‘beleven’ in de tuin. En dat 

gevoelsdeel ga ik dan vertalen in een 

tekening, waarbij ik met respect voor 

het milieu zoveel mogelijk voor elkaar 

wil zien te krijgen voor zo min moge-

lijk geld. In 95% van de gevallen heb ik 

de hoofdlijnen van een ontwerp er di-

rect al goed op staan.’ En of hun twee 

dochters later het bedrijf weer zullen 

voortzetten, dat zal de tijd leren.

Gemeente De Bilt kent veel familiebedrijven waarvan 

sommigen al meer dan 50 jaar bestaan. Business 

Contact de Bilt (BCB) vond het een passend thema 

voor de Regiobijeenkomst die zij in juni organiseerde. 

De 9 familiebedrijven die lid zijn van de BCB nemen 

wij een voor een nader onder de loep.

Gemeente De Bilt kent veel familiebedrijven waarvan 

50 jaar Hoveniersbedrijf van Ginkel

‘Het bloed kruipt…’

Vader van Ginkel aan het werk bij het tunneltje in De Bilt (let op de stropdas).

Helen en Kees met oud familiegereedschap voor hun opvallende rode bedrijfsauto.

50

50
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Nova verliest van Exakwa
De korfballers van Nova speelden zaterdag hun laatste veldwedstrijd van het jaar. De overwinning 

van vorige week op koploper Vriendenschaar, zorgde dat de ploeg vol vertrouwen afreisde  

naar Lelystad om het daar op te nemen tegen titelfavoriet Exakwa.

Exakwa, afgeleid van ex aqua, ver-

wijst naar de periode vóór juni 1957, 

toen Lelystad nog onder water stond. 

Van de drooglegging van de polder 

was zaterdag echter geen spoor meer 

te bekennen, het leek alsof de dij-

ken voor de gelegenheid weer waren 

opengebroken. Het advies van trainer 

Maikel Bouthoorn om goede (voet-

bal-)schoenen mee te nemen (in Le-

lystad speelt men nog op echt gras) 

was dan ook een tikkeltje misplaatst; 

kaplaarzen waren zaterdag meer op 

hun plaats geweest…

In de eerste helft kon geen van beide 

teams het verschil echt maken. Exak-

wa nam weliswaar het initiatief, maar 

Nova kon volgen door goals van on-

der andere Wesley Spronk, die van-

daag de plek van Job Paauw mocht 

innemen. Na 35 minuten was de stand 

6-4 in het voordeel van Exakwa.

In de rust werden de spelers weer 

even op scherp gezet. De ruststand 

bood potentie, maar de spelers moes-

ten blijven knokken. Bovendien 

moesten persoonlijke foutjes in de 

korfzone vermeden worden, want 

die werden vandaag direct afgestraft. 

Ondanks de goede voornemens werd 

er de tweede helft door beide ploe-

gen lang aange-‘modderd’. Exakwa 

wist echter wel uit te lopen, door een 

aantal zuivere afstandschoten. Bij een 

stand van 10-6 en hooguit nog tien 

minuten op de klok, leek de ban voor 

Nova gebroken. Een offensief van 

Biltse zijde zorgde voor een spannend 

eindakkoord. Toen de scheidsrechter 

afloot, was het echter toch Exakwa 
dat opgelucht kon ademhalen. Eind-

stand: 10-9.

De spelers van Nova hadden ge-

knokt, maar konden zich helaas niet 

staande houden (zowel letterlijk als 

iguurlijk). Desondanks bleef het na 
aloop tot in de late uurtjes gezellig 
in de kantine - die van Nova wel te 

verstaan -. De ploeg kijkt met goede 

moed uit naar het zaalseizoen. De 

ambitie is helder: kampioen worden 

in de 3e klasse!

Ook de C1 van Nova kampioen
Vorige week zaterdag was het Champions-day bij Korfbalvereniging Nova uit Bilthoven.  

Naast de E1, D1, D2, C2, B2 en B1 werd ook de C1 kampioen.

Bij winst op het altijd lastige Koveni 

konden de talenten van de coaches 

Marcel Jairam en Lisa Rademakers 

zich de ongeslagen kampioen in de 2e 

klasse noemen. 

Binnen een paar minuten bleek dat 

het kampioenschap op geen enkele 

wijze in gevaar zou komen. Met een 

8-1 overwinning werd de tegenstan-

der uit Nieuwegein met 8-1 aan de 

kant gezet. Onder het genot van een 

prachtige slagroomtaart en voor alle 

spelers een kampioensmedaille werd 

het kampioenschap uitbundig ge-

vierd.

(Fred van Ettikhoven)

V.l.n.r. trainer-coach Marcel Jairam, Emmie Bessems, Lotte Keuning, Marloes 

van Ettikhoven, Eline v.d. Weerdt, Esther van Kempen en trainer-coach Lisa 

Rademakers en zittend Daniël Rademakers, Alwin Anninga, Matthijs v.d. 

Ploeg en Sam Gronewold.

TZ E1 Kampioen
Afgelopen zaterdag speelde TZ E1 

hun kampioenswedstrijd. Er moest 

gewonnen worden om samen met 

medeconcurrent Antilopen uit Leus-

den kampioen te worden. 

De toppers van de E1 begonnen heel 

goed aan de wedstrijd en kwamen 4-0 

voor. Maar in de tweede helft ging 

tegenstander Huizen beter spelen en 

moesten ze er nog met z’n allen voor 

gaan om de wedstrijd toch te winnen 

en kampioen te worden! Hele knappe 

prestatie van dit enthousiaste en leuke 

team.

Onder: Maaike, Zoë, Stephanie, Noa, 

Jonna; Midden: Friso, Joris, Jasper, 

Jaïr. Boven trainers: Kirsten, Lieneke, 

Luke. Tim was afwezig. (Foto: Daniel 

van Utrecht)

Voordaan advocaten- dubbels 
Van 27 oktober t/m 4 november 2012 organiseert Tenniscentrum Groenekan haar eerste 

indoortoernooi van het winterseizoen: de Voordaan advocaten-dubbels; een dubbeltoernooi waaraan 

dames-, heren- en gemengd-dubbels in de diverse speelsterktes deel kunnen nemen.

Het is een oficieus open dubbel-
toernooi voor KNLTB- en ook niet 

KNLTB-spelers. De formule in de 

poules te starten geeft de deelnemen-

de dubbels direct meerdere wedstrij-

den: een eerste verliespartij betekent 

dan ook nog geen uitschakeling; er 

volgt nog een tweede of zelfs nog een 

derde wedstrijd.

Inmiddels heeft het toernooi , na de 

uiterst succesvolle vorige edities, een 

vaste plaats op de toernooi-agenda 

van het tenniscentrum gekregen. Kijk 

voor de gewenste toernooi-info en 

het inschrijfformulier op de website 

www.tcgroenekan.nl en natuurlijk op 

het tenniscentrum aan de Copijnlaan.

TZ E4 kampioen
Afgelopen zaterdag speelde TZ E4 de wedstrijd die de week ervoor was 

afgelast. In de uitwedstrijd tegen Victum in Houten werd met 2-0 gewon-

nen, waardoor het team samen met RDZ uit Zeist kampioen is geworden.

Op de foto staat het team met de spelers  Noa, Eline, Daphne, Fleur, 

Lisanne, Jan-Willem, Thijs, Mark en Erik. De trainers zijn Tom en Rob.

Judoexamens 

Dinsdag 2 oktober werden er bij Judokan examens afgenomen. Al met al 

weer een drukke avond, die uitliep tot 22.00 uur. Ook de senioren kwamen 

dit keer aan bod. Zij moesten voor de hogere banden ook kata’s laten zien.

Sponsorcontract verlengd

De B1 van van SVM wordt ook dit jaar weer gesponsord door Meijerink 

Wegenbouw.
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van 
De Vierklank kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Let op! 
prijzen gewijzigd

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

Te koop aangeboden

4 zomer AUTOBANDEN 
z.g.a.n. 225/65 R17. Vraagprijs 
€ 175,-. Tel. 06-10881380 
Holl. Rading

Prachtige wit leren stoel, 
wegens overcompleet. 1 jaar 
oud. Helemaal nieuw. € 50,-. 
Tel. 06-28545758 

Nieuw gel herenzadel. € 10,-. 
Tel. 0346-214559

Eenpersoons rood metalen 
hoogbouwbed met bureau 
eronder (zonder matras) i.z.g.st. 
€ 49,-. Tel. 06-12946413

Nieuwe ponshulp (nog in ver-
pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 
030-2202996

Kunstkerstboom 1.55 m com-
pleet met zilveren ballen / slin-
gers en Philips kaarsverlich-
ting €39,00. Hobbyboek kerst-
kaarten maken van La Rivière 
€ 6,00 Tel. 030-2202996

Blank houten tafeltje 35x35x35 
cm. € 5,-. Tel. 030-2202996

Donkerbruin leren dameslaar-
zen, nieuw. Maat 39. € 125,- 
voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe alarmklokradio 
Digital. € 5,-. 50 luxe kerst-
kaarten met envelop in folie-
zakje, voor markt of braderie 
o.a. € 25,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief damesjack 
roze/wit/donkerblauwe hori-
zontale streep, maat M. € 25,-. 
Tel. 030-2202996

Nieuwe matras met pocketve-
ring, 7 zones 80x200x24cm. 
Merk Prestige. € 50,-. Tel. 
0346-212532

Kleine TV Aristona. € 15,-. 
Platenspeler (moet radioverb.). 
€ 15,-. Tel. 030-2290041 na 
12.00 uur

Zara winterjas d. bruin maat 
M damesmodel, voering 
50% dons 50% veren z.g.a.n. 
€ 20,-. Tel. 0346-212881 / 
06-24721434

Damesjas maat 40 H&M, 
oudroze voor nu en voorjaar. 
€ 15,-. Tel. 0346-212881 / 
06-24721434

3 Videobanden van kunt u de 
weg naar Hamelen vertellen 
mijnheer. € 7,50. Tel. 0346-
214084

Video van Bartje deel 1, 3 en 4. 
Één keer gekeken. € 7,50. Tel. 
0346-214084

6 Oude bierpullen van Amstel, 
zien er netjes uit. € 25,-. Tel.  
0346-214084

Deel 7,8 en 9 van Swiebertje, 
videobanden. € 7,50. Tel. 
0346-214084

Winterjas damesmodel, merk: 
We, maat M, kleur crème-

wit 55% wol 35% polyester. 
€ 20,-. Tel. 0346-212881 / 
06-24721434

Personeel gevraagd

De kaas & Noten speci-
aalzaak Bilthoven zoekt 
voor op de zaterdag een 
MEDEWERKSTER van 16 à 
17 jaar. Voor alle voorkomen-
de werkzaamheden. Bel voor 
meer informatie 030-2286279

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 
06-42417376

SCHIPHOL € 37,50!!! in luxe 
Volvo Combi (max. 2 pers.) 
Bel Arthur: 06-45624367. Al 
uw ritten mogelijk

Voor het onderhoud van 
uw tuin en eenvoudige 
KLUSSEN in en rond het huis 
belt u Rein: 06-82004441

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel. 030-2710913.

Kijk op de nieuwe website van 
BETTY'S CORNER! www.
bettyscorner.nl Nu ook voor 
online afspreken. Of bel voor 
een afspraak: 06-33722022. 
Zorg voor uw haar!

Gezocht: FOTO’S van de 
school met de bijbel, in 
Westbroek. Kopie opsturen 
kan ook. E-mail: cbrekel-
mans@hetnet.nl

Garage super VERKOOP, 
zaterdag 20 oktober 
van 10.00 tot 14.00 uur. 
Prins Bernhardlaan 10, 
Maartensdijk

Te huur droge 
OPSLAGRUIMTE 32m² of 
meer. Tel. 06-23772756

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 
Voor meer informatie over onze service en tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl 
Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan
18 Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00
Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 
beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-
dingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-
opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

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

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 
en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. Tel. 
0346-281444/06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl www.
metuwdorpsmakelaar.nl

Vastgelopen op je levensweg (met partner, werk of persoon-
lijke groei)? En is er een verlangen je patronen te doorzien en te 
doorbreken en op een vernieuwende manier weer te verbinden 
met jezelf en de ander? Bel voor een gratis kennismakings-
gesprek. Hulpbronnen in het coachen zijn de dieptepsycholo-
gie van Jung, Imaginatie-technieken en eventueel de natuur. 
Hanneke van Doorn. Tel. 06-46380150 www.bewustzijninver-
binding.nl

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn is coach in 
leerprocessen van  (hoog)begaafden. Telefoon 030-2258350; 
www.MPGcoaching.nl  

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl

Een complete Frais Monde gezichtsbehandeling voor maar €49,50.
Frais Monde producten bevatten thermaal bron water met zeer 
veel werkzame zouten en mineralen. 
Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Is uw tuin aan een najaarsbeurt toe? Dan bent u bij ons 
aan het juiste adres. Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Van Dam Bedrijfsdiensten Zoekt. 1 Parttime 
Schoonmaakmedewerkster voor 1 à 2 avonden in de week 
in Maartensdijk. Leeftijd vanaf 18 jaar. Het is van belang 
dat u nauwkeurig en zelfstandig kunt (leren) werken en de 
Nederlandse taal in woord en schrift beheerst. Bent u geïnte-
resseerd? Bel 0297-255683 of mail naar emmy@vandambv.nl

Oppas/ gastouder aan huis gezocht voor gezin in Bilthoven. 
3 kids (4, 8 en 11jr). Di en do 13u tot ong 18.30u. 
Aantrekkelijk uurtarief. Info: oppasbilthoven@gmail.com. 
 
Oppas/ gastouder aan huis gezocht voor gezin in Bilthoven. 
4 kids (3, 5, 10 en 12 jr).Wo/Vr middag. 
Aantrekkelijk uurtarief. Tevens huishoudelijke hulp gezocht 
voor ca. 6 uur per week. Info: paulinesch@live.nl. 
 
Combinatie mogelijk.

Spel- en praatgroep Kinderen in Echtscheidingssituaties 

(KIES). Filosens Kindertherapie start na de herfstvakantie in 
Bilthoven weer een nieuwe praatgroep voor kinderen in echt-
scheidingssituaties. Deze is bedoeld voor kinderen van groep 4 
t/m 8 van de basisschool. Na 8 bijeenkomsten volgt een evalu-
atiegesprek met de ouders. Tel. 030-2280674 of 06-22290879 
(Monique Schreuder) / 06-29600425 (Karin Uyland) www.
filosens.nl / www.kiesvoorhetkind.nl 

Tuinservice van Vliet 06-54751296 Nw. Weteringseweg 
34. Droog openhaard- en kachelhout vanaf € 30,- per cub. 
Coniferen: thuja brabant 80/100 à € 4,-. 125/150 à € 7,50. 
175/200 à € 15,-, Taxus 40/50 à € 4,50. Buxus vanaf € 0,85. 
Rododendrons +/- 50 cm à € 12,50, 5 voor € 50,-. Hedera 
(klimop) 1,75 h. à € 5,-. Voor al uw (fruit-) bomen en tuinplan-
ten etc. Verder voor allerleisoorten van tuinwerkzaamheden, 
bomen weghalen.

U zoekt 

- 

U vindt

vacatures

vrijwilligerswerk

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

Liefhebber van fotografi e? 
Roulette FM zoekt voor 

een jubileumfeest een 

vrijwilliger voor één dag. 

Het Rode Kruis zoekt een 

leid(st)er voor de telefoon-

cirkel in De Bilt. 

De Zonnebloem is op zoek 

naar bezoekvrijwilligers 

voor De Bilt en Bilthoven. 

Handjehelpen zoekt een 

avondoppas voor een kind 

met een handicap.

Landschap Erfgoed 

Utrecht zoekt in De Bilt vrij-

willigers voor landschapon-

derhoud. 

All inclusive kinderopvang
Afname halve dagen mogelijk!

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

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 10 voor de SWO en de IDEA cursussen!

Schilderles – start nieuwe cursus op 12 november. Leer klas-
siek schilderen met de techniek van de oude meesters. Stap voor 
stap leert u het schilderproces kennen, van onderschildering tot 
glacering. U kiest uw eigen onderwerp en werkt met olieverf op 
paneel. 10 lessen van 3 uur op maandagmiddag of maandagavond.
Schilderschool Riejanne Boeschoten, Dorpsstraat 60, De Bilt. 
Informatie: www.riejanne.com. Aanmelden: info@riejanne.com 
of bel 06-27027444

Workshop klassiek schilderen. Kennismaken met de tradi-
tioneel ambachtelijke schildertechniek die de oude meesters 
gebruikten? Geef u op voor de workshop van 20 of 27 oktober 
van 10:00 tot 16:30 uur. U gaat met een ingelijst schilderij naar 
huis. € 125 inclusief materiaal. Ook voor beginners. Galerie - 
Schilderschool Riejanne Boeschoten, Dorpsstraat 60, De Bilt. 
Informatie: www.riejanne.com. Aanmelden: info@riejanne.com 
of bel 06-27027444

Dubbelsponsor voor DOS
J. Veldhuizen B.V. uit Westbroek is al enkele jaren hoofdsponsor van DOS. Inmid-
dels is het gelukt om het bedrijf Easydek als tweede sponsor voor het eerste team 
aan te trekken. De aandacht wordt eerlijk verdeeld. De een op de voorzijde en de 
ander op de achterzijde van de shirts. Beide directeuren, Jaap Veldhuizen en Paul 
Bakker, waren zaterdagmiddag aanwezig bij de wedstrijd van DOS 1 en vooraf-
gaande aan de wedstrijd gingen zij met het team in de nieuwe outfi t op de foto.

Links Paul Bakker en rechts Jaap Veldhuizen met bloemen, speelsters en spelers 

en trainer-coach op de foto.
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Stunt Voordaan tegen  
Bloemendaal blijft uit

Net als bij het debuut in de Hoofdklasse vijf jaar geleden zag het er lang naar uit dat Voordaan 

zondag jl. voor een verrassing kon zorgen tegen het grote Bloemendaal. De bezoekers gingen door  

een late opleving aan de hand van Teun de Nooijer toch nog met de winst aan de haal.

Voordaan startte onder het oog van 

veel publiek met weinig ontzag tegen 

Bloemendaal, dat niet kon beschik-

ken over de Australische internatio-

nals. Zo werd het een middag zonder 

buitenlandse spelers in Groenekan. 

Aan Voordaanse kant was aanvoerder 

Tim Belderbos weer inzetbaar na een 

enkelblessure. Na vijf minuten spelen 

nam de thuisclub brutaal te leiding 

door een strafcorner van Hans Claas-

sen. 

Het spel golfde daarna op en neer 

waarbij Voordaan niet onderdeed voor 

Bloemendaal, dat nog niet scherp 

oogde. Na een kwartier versierde Ro-

nald Brouwer de eerste strafcorner 

voor de bezoekers, die door Olmer 

Meijer werd benut.

Turbo

Na rust bleef Voordaan scherp en fris 

spelen en kwam het opnieuw op voor-

sprong. Na een mislukte corner kon 

Rutger Marres Philip Meulenbroek in 

stelling brengen die de 2-1 maakte. 

De turbo werd bij Bloemendaal lang-

zaam maar zeker aangezet, maar het 

was Voordaan dat de voorsprong ver-

dubbelde vanaf de strafbalstip na een 

opzettelijke overtreding in de cirkel. 

Adriaan Stolk aarzelde niet toen hij 

oog in oog kwam te staan met inter-

national Jaap Stockmann.

Signaal

Voor Bloemendaal was de derde te-

gentreffer het signaal om vol aan te 

zetten en binnen twee minuten trok-

ken Rogier Hofman en Roel Boven-

deert de stand weer gelijk. Voordaan 

bleef vechten voor wat het waard 

was, maar veel meer dan een straf-

corner leverde dat niet op. De wed-

strijd duurde net iets te lang voor de 

thuisclub. Onder leiding van Teun 

de Nooijer wist Bloemendaal de drie 

punten deinitief naar zich toe trekken 
en werd het in de slotfase even een-

richtingverkeer. Twee veldgoals van 

Diede van Puffelen en een strafcorner 

van opnieuw Olmer Meijer bepaalden 

de eindstand op 7-3 voor Bloemen-

daal. Desondanks gingen de spelers 

van Voordaan onder applaus van het 

veld, het publiek had toch genoten 

van het gedurfde spel van de thuis-

club. Aankomende zondag spelen de 

heren van Voordaan de belangrijke 

uitwedstrijd tegen nummer 10 Den 

Bosch.

Dames

Dames 1 kon op eigen veld niet voor 

een verrassing zorgen tegen HIC. De 

koploper uit Amstelveen was met 3-0 

te sterk. Volgende week spelen de da-

mes uit tegen Tilburg.

Er viel zondag genoeg te juichen voor het hockeypubliek in Groenekan. De 

drie goals van Voordaan tegen Bloemendaal werden helaas niet met punten 

beloond. (Foto: www.guidovanderburg.com)

SVM terechte winnaar 
Rode lantaarndrager trekt zich terug

SVM speelde in het Amersfoortse sportpark aan de Bokkeduinenweg met veel passie en inzet tegen 

het stugge De Posthoorn. De eerste 10 minuten waren voor de gastheren, die uit een vrije trap op een 

1-0 voorsprong kwamen. Niet dat SVM de mindere was, maar soms heb je gewoon geluk.

SVM speelde goed en controlerend 

met de talenten Arjan Grootendorst 

en Bas Temme in de basis, met de van 

vakantie teruggekeerde gebroeders 

Engel als wisselspelers op de bank 

en vooralsnog zonder de geblesseer-

den Tom Jansen, Jeroen Geurtsen en 

Sjoerd Burgers. 

De Maartensdijkers zetten na de on-

nodige 1-0 achterstand de tegenstan-

der goed vast. Kansen kwamen er 

ook, maar SVM hield het kruit nog 

even droog.

Scoren

In de 18e minuut was er een snelle en 

goed uitgevoerde counter: Diederik 

Hafkemeijer zette goed door, Mike 

de Kok had de gelijkmaker op de 

pantoffel, maar liet dit over aan Bas 

Temme, die dit buitenkansje graag 

benutte. Een kleine 10 minuten later 

kwam SVM zeer verdiend op de 1-2 

voorsprong door Mike de Kok, maar 

de scheidsrechter van dienst zag als 

enige iets wat vriend noch vijand 

niet had gezien en keurde de goal af. 

Jammer dat De Posthoorn veel zware 

overtredingen nodig had om SVM 

van het scoren af te houden. Intimi-

datie. Partijen gingen rusten met een 

1-1 stand.

Verder

Na de rust ging de Posthoorn gewoon 

verder met onnodige harde overtre-

dingen. De scheidsrechter gelaste een 

afkoelingsperiode in om de spelers 

van vooral De Posthoorn tot rust te 

krijgen. Gelukkig liet SVM zich niet 

uit de tent lokken. De goed spelende 

Diederik Hafkemeijer werd gewis-

seld voor Djoey Engel. Met hem 

kwam er meer lijn in het spel. Een 

prachtige dieptepass van aanvoerder 

Kevin van Dronkelaar over ruim 50 

meter op Mike de Kok zorgde voor de 

(uiteindelijke) beslissing: 1-2. SVM-

trainercoach Wout van Dronkelaar 

wisselde verder nog Björn Engel voor 

Erik Röling en A-junior Erik van der 

vaart voor Arjan Grootendorst. Het 

was jammer dat de Maartensdijkse 

equipe niet de verdiende 1-3 scoorde, 

waardoor het tot het laatste luitsig-

naal nog spannend bleef. De Maar-

tensdijkers blijven goed mee doen in 

het linker rijtje van de derde klas met 

een fraaie derde positie.

Terug

Het bestuur van het in deze klasse 

onder aanstaande ASV Fortius heeft 

vorige week besloten het eerste za-

terdagteam terug te trekken uit de 

competitie. Alle resultaten van de 

door Fortius gespeelde wedstrijden 

komen te vervallen; dus ook de 12-0 

overwinning van de Maartensdijkers. 

Door het wegvallen van Fortius be-

staat de derde klasse C nu nog maar 

uit 13 teams. De competitie zal nu 

worden ingedeeld in 2 periodes in 

plaats van de gebruikelijke 3 perio-

des.

Vrij

SVM 2 speelde heel verdienstelijk uit 

tegen koploper Delta Sport: uitslag 

2-2. Elftalleider Bas van Mourik was 

duidelijk in zijn eindconclusie: ‘De 

drie punten hadden mee naar Maar-

tensdijk moeten gaan! SVM 2 draait 

gewoon goed’.

Aanstaande zaterdag is SVM 1 vrij. 

Er is vooralsnog geen oefenwedstrijd 

gepland. SVM 2 speelt thuis om 

12.00 uur voor de beker.

Nieuw initiatief voor nieuwbouw De Vierstee 

Eerder informeerde het College van Burgemeester en Wethouders via het Mededelingenblad van  

27 september 2012 over de voortgang van het project nieuwbouw De Vierstee te Maartensdijk en het 

daarbij betrokken particulier initiatief. Daarbij meldde het College dat de particuliere  

initiatiefnemer om bedrijfseconomische redenen afzag van het plan. 

Inmiddels is het College benaderd 

door een andere ondernemer, die 

heeft verzocht voor eigen rekening 

en risico een plan te mogen ontwik-

kelen, realiseren en exploiteren. Er 

zijn met de betreffende ondernemer 

afspraken gemaakt over het indie-

nen van een gedegen plan. Van een 

gedegen plan is sprake indien daarin 

wordt aangetoond dat het past binnen 

de inanciële kaders van de gemeente. 
Verder moet er overeenstemming zijn 

met de huidige gebruikers over huur 

in de nieuwe accommodatie en met 

het Groenhorstcollege over de aan-

koop van de voor het plan benodigde 

grond. Ook moet het plan inzichtelijk 

maken op welke wijze het huidige 

personeel van De Vierstee wordt be-

trokken. Tot slot moet het plan maat-

schappelijk draagvlak hebben onder 

de omwonenden.

De nieuwe initiatiefnemer is tot 1 ja-

nuari 2013 in de gelegenheid gesteld 

om het beoogde plan bij het College 

in te dienen. Aansluitend daarop zal 

het College daarover in het eerste 

kwartaal van 2013 informatie ver-

strekken.

DOS behoudt door 
overwinning tweede plaats

De laatste wedstrijd op het veld voor de zaalcompetitie 

speelde DOS tegen het lager geklasseerde Arena.  

DOS had voldoende om een helft voluit te  

gaan om de overwinning binnen te halen.

Het was herfst op het sportpark van DOS in Westbroek. Regen, wind en 

kou overheersten en het vele publiek stond met paraplu langs de kant. Niet 

echt ideale omstandigheden voor een korfbalwedstrijd. Wellicht waren de 

spelers al met hun gedachten bij de comfortabele zaal, want het begin van 

de wedstrijd was niet voor DOS. Het begon nog zo goed met een snelle 

1-0 voorsprong, maar hierna pakte Arena het initiatief. DOS grossierde in 

vele onnodige overtredingen in de verdediging en de goed leidende scheids-

rechter loot hier telkens direct voor af. Arena kon zo eenvoudig op een 
2-5 voorsprong komen. Net als de vorige wedstrijden keek DOS tegen een 

achterstand aan en moest de rug rechten en aan een inhaalslag beginnen. 

Dat lukte de laatste tien minuten voor rust, zodat met een 7-7 gelijke stand 

de warme kleedkamers werden opgezocht.

Na rust schakelde DOS een tandje bij en kon Arena amper meer tot scoren 

komen. Aanvallend was het een stuk beter en DOS liep gestaag uit naar een 

comfortabele voorsprong. De eindstand van 16-10 was een prima uitslag.

Het was jammer dat DOS alleen de tweede helft acceptabel spel op de mat 

legde, want anders had er een nog mooiere score behaald kunnen worden. 

DOS coach Berry van den Broek verzuchtte na aloop dan ook: ‘Wij kun-

nen zoveel beter korfballen dan we laten zien. Ik ben benieuwd waar we 

eindigen als iedereen zijn niveau haalt.’

DOS staat halverwege de veldcompetitie op een tweede plaats, met twee 

punten achter Madjoe. Na de zaalonderbreking start begin april de tweede 

helft van de veldcompetitie en gaat DOS nog proberen een plaatsje te stij-

gen. DOS 2 won ook van Arena. Met een duidelijke 14-4 overwinning be-

haalde DOS een prima resultaat. 

Na de herfstvakantie en hierna beginnen de trainingen in de zaal. Zater-

dag 27 oktober a.s. speelt DOS haar eerste oefenwedstrijd tegen Tiel’72 in 

Maartensdijk om 19.30 uur.

Na een laatste koude buitenwedstrijd kijkt Dos uit naar de zaalcompetitie.
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advertentie

Vanuit het verleden naar het heden
Koos Kolenbrander

Per 1 januari 2001 maken Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek - samen 

voorheen de gemeente Maartensdijk - deel uit van de nieuwe gemeente De Bilt. Toen Maartensdijk 

werd samengevoegd met De Bilt tot de nieuwe gemeente De Bilt hield het niet op te bestaan. 

Al lang voor de laatste eeuwwisseling 

waren er al tal van activiteiten, mooie 

plekjes, bijzondere dingen en mensen 

en daar kwam ook weinig verande-

ring in toen de laatste 12 jaren van 

900 jaar De Bilt werden ingezet.

In de komende periode gaan wij met 

een foto vanuit het verleden op weg 

naar het heden.

Café Het wapen van Maartensdijk

In 1908 vraagt de kroegbaas Frank 

v.d. Heiden toestemming aan de ge-

meente om ’t Stations Kofiehuis aan 
de Dorpsweg 12 uit te mogen breiden 

met een waranda. Zijn opvolger Aart 

van de Krol laat in 1928 het pand dat 

dan Café Spoorzicht heet eveneens 

verbouwen. Henk en Gesina Hane-

veld nemen het café in 1932 van Aart 

over. In 1953 noemt de nieuwe eige-

naar Cor Grifioen zijn café-restaurant 
‘Jong Grijs’. Hierna krijgt het ook een 

hotel-accommodatie en wordt het De 

Taveerne genoemd. Daarna verkrijgt 

het zijn huidige naam ‘Het Wapen 

van Maartensdijk’.

Henk en Gesina Haneveld voor hun café Spoorzicht. (foto Rienk Miedema)

’t Wapen van Maartensdijk is al weer sinds jaar en dag een begrip in 

Maartensdijk en omstreken. (foto Henk van de Bunt)

Heeft u oude foto’s die betrek-

king hebben op de voormalige vier 

kernen van de gemeente Maar-

tensdijk? Of bent u benieuwd 

naar een speciaal Maartensdijks 

plekje? Meld dit de redactie op  

info@vierklank.nl en wij zullen 

proberen de reis vanuit het verle-

den op te pakken.

Lustrumnummer  

St. Maerten
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan op 7 oktober van de  

Historische Vereniging Maartensdijk trakteert de vereniging 

deze maand haar leden met een feestnummer  

van haar tijdschrift St. Maerten. 

In meer dan vijftig hoofdstukken wordt het thema ‘Feest in de laatste hon-

derd jaar’ in het dorp belicht. Het blad opent met de eigen geschiedenis van 

de vereniging. Met hulp van dorpsgenoten wordt hierna de historie van de 

vele verenigingen in de oude kernen Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche 

Rading en Groenekan van de voormalige gemeente Maartensdijk in woord 

en beeld belicht. 

De viering van Koninginnedag, de Bevrijding, Scholen, Sportverenigingen, 

de Brandweer, Bruiloften, Sinterklaas, de Bibliotheek en Buurtfeesten. Allen 

vertellen over hun eigen geschiedenis en wapenfeiten.

De leden van de Historische Vereniging ontvangen het blad thuis. Belangstel-

lenden kunnen deze jubileumuitgave 

los kopen voor 10 euro bij kapper 

Hans Stevens aan het Maertensplein 

in Maartensdijk, in de winkel van Van 

der Neut aan de Groenekanseweg 5 te 

Groenekan en bij boekhandel Bouw-

man, Hessenweg 118, De Bilt.

De speciale uitgave van St. Maerten 

met op de voorzijde een foto 

van de oficiële opening van het 
Maertensplein in mei 1997

Audities 900 jaar De Bilt

Begin augustus werd er door de Com-

missie 900 jaar De Bilt van de Ko-

ninklijke Biltse Harmonie (KBH) 

een oproep gedaan: ‘Lokaal talent 

gezocht voor Grande Finale’. Op za-

terdag 22 juni 2013 vindt namelijk 

het slotconcert van het muziekweek-

end 900 jaar De Bilt plaats, waarbij 

een groot samengesteld orkest (KBH 

en Vereniging Vrijwillige Brandweer-

harmonie Bilthoven) en groot koor 

(Algemeen Zangkoor Maartensdijk 

en Valsch en Gemeen) een spette-

rend proms-concert zullen verzorgen 

met een afwisselend programma. 

In het kader van het thema ‘muziek 

verbindt’ wordt de kans geboden aan 

talent uit alle zes kernen om op te 

treden tijdens de Grande Finale. Vrij-

dagavond 5 oktober heeft de eerste 

auditie-avond plaatsgevonden in de 

Biltse Muziekschool. In totaal 6 kan-

didaten lieten hun talenten zien. De 

jury heeft kunnen genieten van zang, 

dans en muziekspel. 

Ook interesse om voor een groot pu-

bliek je kunsten te laten zien? Meld je 

aan via 900jaardebilt@biltseharmo-

nie.nl [HvdB]

Op de foto de jury bestaande uit Jolande Leemans, Tatiana van der Heijde 

en Peter Kleine Schaars (artistiek leider) naast kandidaat Machteld van Enk 

(zangeres). 

Grote Vogelshow
Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven organiseert van vrijdag 26 oktober tot en met zondag 28 oktober 

2012 een grote vogelshow. Op deze show zullen ca. 400 vogels van de meest  

uiteenlopende soorten en kleuren te bewonderen zijn. 

Aan deze show nemen ook vogellief-

hebbers uit Coesfeld deel. Door een 

7-tal keurmeesters zullen de vogels 

vooraf op vrijdag 26 oktober worden 

gekeurd op onder andere kleur, vorm, 

grote en conditie. 

De vogelshow wordt gehouden in 

gebouw De Harmonie aan de Jas-

mijnstraat 6B te De Bilt. De oficiële 
opening wordt vrijdag 26 oktober om 

19.30 uur door wethouder Herman. 

Mittendorff verricht. De openingstij 

den zijn vrijdag 26 oktober van 19.30 

tot 22.00 uur zaterdag 27 oktober van 

10.00 tot 17.00 uur en zondag 28 ok-

tober van 10.00 tot 15.00 uur De toe-

gang is gratis. Er is een verkoopklasse 

aanwezig. 

Paddenstoelenwandelingen IVN 

Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar de piek ligt toch duidelijk in 

de herfst. Wanneer en in welke aantallen paddenstoelen precies boven de 

grond komen, hangt af van temperatuur en vochtigheid. Wilt u zich laten 

verrassen door wat de natuur in petto heeft? Ga dan met de gidsen van het 

IVN De Bilt mee op pad.

Tijdens een wandelingen van ongeveer 2 uur vertellen zij over het ontstaan 

en de functie van paddenstoelen en hoe ze te herkennen zijn. De wandeling 

is gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig. 

Zondag 21 oktober op Landgoed Sandwijck is het vertrek om 11.00 uur 

bij het toegangshek van Landgoed Sandwijck, Utrechtseweg 305, De Bilt. 

Inlichtingen bij Roel Maas-Bakker (030 2721611) of Enrico van Barne-

veld (06 33930797). Honden worden niet toegelaten op Sandwijck. Zie ook 

www.ivndebilt.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Oktober: 3 GANGEN WILDMENU € 27,50

Woe.
17-10

Kalfsentrecote  
met béarnaise saus

of
In de roomboter  

gebakken sliptongen

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
18-10
Vrij.

19-10
Woe.
24-10

Geconfijte eendenbout met 
flensje en brie

of
Elzasser zuurkoolschotel, 

worst en casselerrib

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
25-10
Vrij.

26-10


