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Stichting Babyspullen
werkt samen met Reinaerde

door Kees Diepeveen

De Stichting Babyspullen en het Arbeidscentrum Maartensdijk van Reinaerde zijn een 
samenwerkingsverband aangegaan. Vanaf augustus heeft Reinaerde

de sorteerslag van de Stichting Babyspullen overgenomen.

De verzamelpunten voor het in-
leveren van babyspullen blijven 
in Westbroek en Maartensdijk ge-
vestigd. Reinaerde zorgt ook voor 
doorlevering van de gesorteerde 
kleding. Uiteindelijk komt de kle-
ding bij de landelijke Stichting Ba-
byspullen die babystartpakketten 
samenstelt voor mensen die onder 
de armoedegrens leven.

Sorteren
Patricia van der Veer-Wieman van 
Reinaerde en Karina de Jong (Maar-
tensdijk) van de Stichting Babys-
pullen zijn er blij mee. Karina: ’Dit 
is een heel mooie samenwerking. 
De mensen kunnen de babyspullen 
nog steeds bij mij op Drakensteyn 
37 in Maartensdijk inleveren in de 
rode kliko. Vroeger maakte ik zelf 

de sorteerslag van de spullen op 
zolder en bracht het naar het hoofd-
kantoor van de Stichting in Heer-
hugowaard wanneer ik een auto vol 
had. Dat is nu niet meer nodig, nu 
breng ik het naar Reinaerde aan de 
Dorpsweg. Patricia:’ Het Arbeids-
centrum Maartensdijk is een dag-
bestedingsplek voor mensen met 
een verstandelijke beperking, die 
dit sorteerwerk prima kunnen doen. 
Er zijn nu vijf mensen mee aan de 
slag die daar met veel plezier aan 
(mee-)werken’.

Babystartpakketten
De Stichting Babyspullen verzorgt 
ongeveer 5000 babystartpakket-
ten per jaar voor gezinnen die het 
financieel moeilijk hebben. Instan-
ties als Voedselbank en Leger des 

Heils geven daar de indicaties voor 
af. Volgens de site van Stichting 
Babyspullen zijn tot op heden ruim 
3600 babystartpakketten uitgege-
ven. In de pakketten zit alles wat 
nodig is voor de verzorging van de 
jongste kinderen als: babykleding 
t/m maat 92/98, verzorgingspro-
ducten, nieuwe luiers, slaapzak, 
beddengoed, kleding, kruiken, fles-
jes etc. Ook klein speelgoed kan 
ingeleverd worden. De pakketten 
worden in Heerhugowaard samen-
gesteld en tegen verzendkosten uit-
geleverd.

Westbroek
Bij Reinaerde wordt een sorteerslag 
gemaakt op soort kleding, ontbre-
ken van knoopjes en of de kleding 
niet kapot is. Er wordt ook op rein-

Het sorteerteam van de Arbeidscentrum van Reinaerde Maartensdijk is 
druk bezig.

heid gelet. Patricia: ’Daarna wordt 
door de begeleiders beoordeeld of 
kleding gewassen wordt of afge-
keurd. Leuk om te vertellen is dat 
sinds mei dit jaar de breigroep uit 
Dijckstate (een initiatief van Mens 
De Bilt) heel druk is met het breien 
van kledingstukken en dekentjes 
voor de Stichting. We zijn daar heel 
blij mee en waarderen het enorm 
dat deze dames dat doen. Niet al-
leen Karina de Jong in Maartens-
dijk zamelt babyspullen in. In 
Westbroek doet Dineke van Rens-
woude dat. Daar kan de kleding 
worden ingeleverd op basisschool 
Het Kompas tijdens de schooltij-
den’. Financiële ondersteuning 
van de Stichting Babyspullen kan 
onder andere door bij Jumbo Jelle 
Farenhorst Maartensdijk statiegeld 
te doneren bij de flessenautomaat. 

Voor informatie over de landelijke 
Stichting Babyspullen zie de web-
site: www.stichtingbabyspullen.nl. 

De stichting is ontzettend blij met de dames van de breigroep in Dijckstaete. 
De productie van de dames is hoog. Achter de dames hangen de dekentjes 
die aan de stichting Babyspullen geschonken worden.

Vanaf september 2016 is er in 
Maartensdijk bij Familie de Jong op 
Drakensteyn 37 een inzamelpunt van 
Stichting Babyspullen gevestigd. 

Proeverij in Dijckstate
In Servicecentrum Maartensdijk wordt 4 dagen per week 's avonds 
samen gegeten. Voor de gasten en de vrijwilligers zijn het gezellige 
bijeenkomsten. Iedere dag is er weer een andere hoofdmaaltijd en een 
nagerecht. Donderdag 27 sept. was er een goed bezochte proeverij in 
de ontmoetingsruimte van het servicecentrum. Meer info via tel 0346 
214161 of servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl.

Proeven in servicecentrum Maartensdijk. [foto Reyn Schuurman]. 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

07/10 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
07/10 • 09.30u -

Ds. P. van Duijvenboden
07/10 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
07/10 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

07/10 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
07/10 • 10.30u - Gezinsviering. 

Voorgangers mevr. J. Noten
en dhr. J. Ham

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
07/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
07/10 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 
07/10 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
07/10 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
07/10 • 10.00u - Eucharistieviering 

pastor F. Zwarts. 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
07/10 • 10.00u - Spreker Adri van der 

Mast, viering Heilig Avondmaal

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
07/10 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

07/10 • 10.00u - Kandidaat G.M. Bosker
07/10 • 18.30u - Ds. M. van Reenen

Onderwegkerk Blauwkapel
07/10 • 10.30u - Pastor M. de Meij

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

07/10 • 11.00u - Mevr.
ds. C.J. van Leeuwen-Assink 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

07/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
07/10 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
07/10 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
07/10 • 09.30u - Mevr. ds.
C.J. van Leeuwen-Assink

St. Maartenskerk
07/10 • 09.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

07/10 • 10.00u - Dhr. A. van Hilten
07/10 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
07/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
07/10 • 18.30u - Ds. M. J. Schuurman 

‘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

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

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

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart
www.adcura.nl       0346 - 210700

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons gegeven 
heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van onze dierbare en 
bijzondere moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Catharina van der Krol-Praasterink
~ Kitty ~

Anak mas, gelukskind

weduwe van Jan van der Krol

 Soerabaja, 18 september 1926
† Bilthoven, 29 september 2018

Laura en Wichant Huiskamp-van der Krol
Albert Jan en Ingrid van der Krol-van der Erve
Sander van der Krol en Gonzalo Vegas-Patino
Irene van der Krol en Sven Windprechtinger
Christine van der Krol
Peter van der Krol
Anne van der Krol

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: familie A.J. van der Krol
Soerenseweg 90 A, 7314 JH Apeldoorn

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 5 oktober om 
12.00 uur in de aula van Den en Rust, Frans Halslaan 27 te 
 Bilthoven, gevolgd door de begrafenis op deze begraafplaats.

In de verdrietige dagen na het overlijden van

Arie Kalisvaart
hebben wij veel steun gehad aan uw medeleven.

Uw bezoek, bloemen, brieven en grote  
belangstelling hebben ons getroost.

Heel veel dank daarvoor.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Maartensdijk, oktober 2018

Cursus omgaan met iPad 

Wil je leren omgaan met de 
Apple iPad? Er zijn nog een paar 
beschikbare plaatsen bij de cursus 
‘omgaan met de iPad’ bij WVT, 
Talinglaan 10 te Bilthoven. Leer 
goed e-mailen, apps gebruiken, 
Skype/Facetime gebruiken etc. 
Donderdag van 10.00 topt 11.30 
uur. Start 4 oktober Inschrijven 
kan bij de receptie of via info@
vvsowvt.nl

Proeflesdag bij Muziekschool 

Op zaterdag 6 oktober staan de 
deuren van KunstenHuis Muziek-
school De Bilt-Zeist open voor een 
gratis proefles op één of meerdere 
instrumenten naar keuze. Tijdens 
deze proeflesdag ga je in blokken 
van 20 minuten aan de slag met 
een muziekdocent zoals je ook 
in een normale muziekles zou 
doen. Je krijgt persoonlijke tips 

en feedback. Zo kun je echt proe-
ven hoe het is om les te hebben. 
De Proeflesdag is zowel voor 
geïnteresseerden die (opnieuw) 
willen beginnen met muziek als 
voor bestaande leerlingen van de 
Muziekschool. Aanmelden kan 
via muziek@kunstenhuis.nl o.v.v. 
naam, leeftijd en welke lessen je 
zou willen volgen Kijk voor het 
aanbod cursussen en lessen op 
www.kunstenhuis.nl/cursussen/
muziek. (Jessica Holtzer)

Ontmoetingsdienst

Op vrijdag 5 oktober om 19.30 
uur wordt er in de in de zaal 
naast de ontmoetingsruimte van 
Dijckstate (Maertensplein Maar-
tensdijk) een ontmoetingsdienst 
gehouden. J. Grootendorst is de 
voorganger in deze dienst. Na 
afloop is er nog gelegenheid om 

met elkaar koffie te drinken. Wilt 
u deze dienst bijwonen en wilt u 
opgehaald of thuisgebracht wor-
den; neem dan contact op met Jan 
Grootendorst (tel.0346 212904).

Duo Subiaco in Schutsmantel

Op zondag 7 oktober geeft het 
ensemble Duo Subiaco een 
concert in zorgcentrum Schuts-
mantel. Het concert begint om 
15.00 uur. Adres: Gregoriuslaan 
35, Bilthoven. Toegang is gra-
tis. Het ensemble Duo Subiaco 
brengt een gevarieerd programma 
met werken van o.a. Theodoor 
Verhey, Paulina Fain en Ramiro 
Gallo. Het programma duurt één 
uur, zonder pauze. 

De smaak van De Bilt 

Zaterdag 6 oktober organiseren 
de winkeliers van de Hessenweg-
Looydijk wederom ‘De smaak 

van De Bilt’. De Bilt staat bekend 
om zijn grote versaanbod. Bij 
alle deelnemende winkeliers 
zijn er lekkere hapjes te proeven 
en de wijnspecialisten laten u 
graag van hele bijzondere wijnen 
genieten. Voor de kinderen zijn er 
poffertjes en popcorn. Een paar 
foodtrucks en gezellige horeca 
maken er een compleet feest van. 
Ter complettering serveren 4 chef 
koks lekker swingende dixieland-
muziek in een krokant jasje.

Inspiratieworkshop ‘Emoties’

Ouders Lokaal organiseert don-
derdagavond 11 oktober om 
20.00 uur in Het Lichtruim (hal 
Wereldwijs), Planetenplein 2 te 
Bilthoven een inspirerende work-
shop over leren omgaan met emo-
ties. De workshop is voor ouders 
van kinderen in alle leeftijden. 
Deelname is gratis na aanmelding 
op www.ouderslokaal.nl 
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De Boskapel leeft
in boekvorm voort

door Henk van de Bunt 

Toen op 24 juni van dit jaar de laatste kerkdienst werd gehouden in een volle Boskapel in 
Groenekan, waren Coby Merkens, Marilyn van Doesburg en Frank Klok al druk bezig met 
materiaal verzamelen, kopij te schrijven en interviews te houden om de hartverwarmende 

indrukken van leden in boekvorm vast te leggen. Er hoefde dus niet lang te worden gewacht op 
het verschijnen van ‘De Boskapel, Herinneringen en belevingsmomenten van leden, 1953 tot 

2018’, waarvan de eerste exemplaren vorige week werden uitgereikt..

Centrale conclusie: ‘Wat zullen we 
de intieme ruimte van de Boskapel 
gaan missen en al die fijne mensen, 
die eigenlijk allemaal onze vrienden 
zijn geworden’: aan het woord is 
Cor van Doesburg. ‘Er was verdriet 
om uiteen te gaan en een verlangen 
naar eenzelfde soort formule als die 
van de Boskapel als we naar een 
andere kerk waar dan ook zouden 
gaan. Onzekerheid was te lezen op 
diverse gezichten. Maar in die laat-
ste dienst wist voorganger Peter van 
de Steeg de hoop op een goed onder-
komen elders als het ware zichtbaar 
te maken met zijn benadering, dat 
God ook in de andere kerken aanwe-
zig is en ons zal helpen een nieuwe 
plek te vinden: ‘Ga met God en Hij 
zal met je zijn’. 

Parel 
Doesburg vervolgt: ‘Op vrijdag 21 
september in de late middag zijn we 
naar de kantoren van Parel Promotie 
te Groenekan gegaan om het herin-
neringsboek op te halen. We wa-
ren vol verwachting, maar ook een 

beetje gespannen. Hoe zou het boek 
eruit zien en zou de inhoud aan de 
verwachtingen beantwoorden. Toen 
we het boek in handen kregen en 
opensloegen, was de spanning weg. 
Wat een fantastisch boek was het 
geworden, het overtrof onze stout-
ste verwachtingen’. De volgende 
dag omstreeks 15.00 uur stonden 
de samenstellers van het boek met 
lachende gezichten achter de tafel 
waar de stapels boeken op geplaatst 
waren. De kapel liep snel vol en het 
geroezemoes van de vele mensen 
die van de koffie/thee met gebak 
genoten, was zeker een bewijs dat 
de vele bekende gezichten opnieuw 
elkaar gevonden hadden in begroe-
ting, in gesprek, in liefde en gene-
genheid voor elkaar’.

Positief
De stemming was positief en de 
ontmoeting van elkaar die dag is 
een markering geworden in het 
aanvaarden van de nieuwe situatie, 
misschien nog met een beetje heim-
wee, maar met een open vizier op 

de toekomst. De lijsten met namen 
kwamen voor de dag en de namen 
van de leden werden langzaam, een 
voor een, afgeroepen om het boek te 
komen halen. De prachtig groenflu-
weel buitenkant van het boek met 
daarop smaakvol ingedrukt het kruis 
en de naam De Boskapel, beloofde 
dat de inhoud, de binnenkant zeker 
zo aantrekkelijk moest zijn. Alom 
werd het boek geprezen om zijn 
vormgeving, indeling en presentatie 
van tekst en foto’s, het is een herin-
neringsboek geworden dat vele har-
ten verbindt en zeker een blijvende 
plaats zal krijgen op een tafel van de 
leden van de Boskapel. Het elkaar 
wijzen op de bijdragen die geleverd 
zijn, ontlokte regelmatig enthousias-
te gesprekken, gelach of even bij de 
ander kijken om ook van de partij te 
zijn. Het werd een middag om nooit 
te vergeten.

Samenstellers
Een boekpresentatie kan en mag niet 
voorbij gaan zonder lovende woor-
den gericht tot de samenstellers er-

van. En dat gebeurde dan ook. Does-
burg: ‘Wat een inspanning het moet 
zijn geweest om dit kwaliteitsniveau 
te kunnen verwezenlijken, hoeveel 
uren moet het wel gevraagd hebben, 
wat veel liefde voor De Boskapel 
hebben de samenstellers gehad?’ 
Als dank voor de grote inspanning 
van het samenstellings-team werden 
boeketten en boekenbonnen gege-
ven, gezoend en handen geschud en 
werd er opnieuw taart geserveerd 

alsof het team jarig was. De bezoe-
kers hadden moeite om de jas te 
zoeken en naar huis te gaan. Tot na 
vijven bleef er een gezellige sfeer in 
de kapel. Een bijzonder evenement 
werd afgesloten, een bijzondere ka-
pel werd achtergelaten, maar een 
bijzonder aandenken aan een gelief-
de gemeenschap kon meegenomen 
worden naar huis waar het zeker de 
ronde zal doen bij familie, huisgeno-
ten en vrienden.

Coby Merkens overhandigt het eerste exemplaar aan Alie van Kouterik 
terwijl Marilyn van Doesburg meekijkt. 

Intercultureel eetcafé 
in Bij de Tijd

Zondagavond was in het restaurant van Bij de Tijd in De Bilt het maan-
delijkse intercultureel eetcafé. Met 100 gasten was het restaurant hele-
maal vol. Deze avond stonden gerechten uit Sri Lanka en India op het 
menu.

De professionele kok Niro, geboren Sri Lankees, en zijn ploeg boden 
hun diensten belangeloos aan. Bovendien waren er ook meerdere vrij-
willigers die hun steentje bijdroegen. Het was duidelijk te zien dat de 
gasten het erg naar hun zin hadden en met elkaar in gesprek kwamen. 
Dit initiatief is een van de acties van Mens De Bilt om mensen bij el-
kaar te brengen. De sfeer was opperbest en de gasten genoten van de 
heerlijke oosterse gerechten. (Frans Poot)

Goed gevuld intercultureel eetcafé.

Eerste Preek van de Leek in 
Centrumkerk

door Walter Eijndhoven

Zondag 7 oktober organiseert de Centrumkerk in Bilthoven haar eerste Preek van de Leek. 
Wat tien jaar geleden begon als een experiment in Amsterdam, heeft overal navolging 

gevonden. Nu valt de eer te beurt aan een leek in Bilthoven te vertellen over
wat haar of hem bezighoudt in het dagelijks leven. 

‘Vroeger waren dominees opinie-
maker. Die rol is overgenomen 
door onder andere columnisten, 
cabaretiers, schrijvers, journalis-
ten en wetenschappers. Zij ont-
maskeren, houden de boel bij el-
kaar en zeggen hoe het zit. Onder 
hen zijn mannen en vrouwen die 
opvallen door hun lef en visie, 
die zich op onverwachte en dap-
pere manier in het publieke debat 
mengen’. Met die constatering be-
gon het project ‘De Preek van de 
Leek’. 

Uithoorn
‘Tijdens mijn predikantschap in 
Uithoorn, wilde ik graag een an-
der publiek bereiken, dan dat van 
de zondagochtend’, vertelt Harold 
Oechies, tegenwoordig dominee bij 
de Centrumkerk. ‘Daarom besloot 
ik daar een Preek van de Leek op 
te zetten. Hierin vertelt een leek 
(gelovig of niet) over zijn of haar 
passie en verbindt dat met een (Bij-
bel)verhaal. Je hoeft immers geen 
dominee te zijn om te preken of 
een inspirerend verhaal te houden’. 

Drie jaar geleden ging Oechies dan 
ook met een groep enthousiastelin-
gen in Uithoorn aan de slag, met 
als resultaat drie jaar achtereen een 
succesvolle reeks Preken van de 
Leek.

Passie
Begin 2017 trad Oechies toe tot 
de Centrumkerk, aan de Juliana-
laan in Bilthoven. Naast zijn werk 
als dominee wilde hij ook in Bilt-
hoven een Preek starten. En dat is 
gelukt. Zondag 7 oktober start de 

eerst Preek van in ieder geval vier 
preken. Oechies: ‘Ik ben verheugd 
dat binnenkort de eerste Preek van 
start gaat. Een jaar geleden zijn wij 
ook hier met een groep enthousias-
telingen begonnen met de voorbe-
reidingen. 

Uiteindelijk vonden wij twee ge-
dreven inwoners van De Bilt bereid 
om op een zondagmiddag te vertel-
len over hun passie. Dat gebeurt 
een uur lang met woorden, maar 
ook net zo goed met muziek, zang, 
stilte, gebaren, rituelen of anders-
zins. Beiden leggen in hun leken-
preek een persoonlijke verbinding 
met een bijbel- of ander verhaal. 
Iedere preek is dan ook weer anders 
en geeft een heel persoonlijk inkijk-
je in wat iemand bezielt’. 

Twee
Dit najaar worden twee Preken van 
de Leek gehouden in de Centrum-
kerk, en volgend jaar volgen er nog 
twee. Zij vinden plaats in de Cen-
trumkerk, aan de Julianalaan 42 in 
Bilthoven. Iedereen is welkom, van 
alle gezindten en ook zij die niets 
met geloof hebben. De eerste Preek 
is op zondag 7 oktober, om 16.00 
uur, door oud-docent Diny de Bok. 
Zij vertelt over haar verwondering, 
dat er leven is na de dood. Op zon-
dag 18 november vindt de tweede 
preek plaats, door burgemeester 
Sjoerd Potters, ook om 16.00 uur, 
met als thema: ‘Het zijn de kleine 
dingen die het hem doen!’ Na afloop 
is er een collecte voor een doel, door 
de leek uitgekozen en een hapje en 
een drankje voor iedereen.

Vlak voordat ds. Harold Oechies aan de Centrumkerk-gemeente werd verbonden zei hij (dec. 2016): ‘Eén 
van mijn toekomstplannen hier is om ook binnen de wijkgemeente Centrumkerk een Preek van de Leek te 
introduceren, mits hier natuurlijk interesse voor is’. 
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FILET AMERICAIN-EI-UIEEN HEERLIJKE SALADE VOOR UW VERSE BROOD! 
100

GRAM 1.49

Nieuw!

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-tomaat-mozzarella
Hammousse
Filet Americain

Gegrilde runderrollade
Gebakken boterhamworst
Eigengemaakte 
kipfilet

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

    VOORDEEL HELE WEEK

Australische 
sucadelapjes

Gevulde kippendijtjes

4 slavinken + 
4 rundervinken

500
GRAM 9.98

500
GRAM 6.50

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Filetrollade

500
GRAM 5.98

SAMEN
VOOR 10.-

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.50

Lekker voor het weekend!

500
GRAM 5.98

VERSE KIPDIJFILET
1

KILO 8.98

CRANBERRY MIX

CASHEWNOTEN
gezouten of ongezouten

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98

De lekkerste!

Kip cordonbleu, gehakt cordonbleu 
of runder cordonbleu 4 + 1 

GRATIS

Weer terug in het assortiment, deze overheerlijke boerenbrie!:

BRIE DE MEAUX

2
VOOR 7.-

3
VOOR 5.-

KIPWRAPS

GEHAKTBROODJES

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle Rauwkostsalades 
Alle Stamppotten

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

Van onze patissier
Van onze bakker

HAZELNOOT 
SCHUIMTAART

 € 14,95

•  Pasta met gerookte 
zalm, venkel en tomaat

€ 1,49
100 gram

•  Vers gewassen
spinazie

€ 0,99
Zak 300 gram

•  Alle (30 soorten)
Tomaatjes onbespoten

€ 2,98
500 gramAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

RUSTIQUE 
VOLKOREN 

DESEM-BROOD

 € 2,98

Vers gesneden
SNIJBOONTJES
Zak 400 gram  € 1,49

Vers gesneden
MELOENMIX
Volle bak  € 1,49

ONZE
BEKENDE:
GRANOLA
3 SMAKEN
nu per zak

€ 4,95
Tip: heerlijk met onze

eigengemaakte yoghurt

Alleen donderdag
Doyenne du Comice
HANDPEREN
Heel kilo  € 0,99

De lekkerste
MANDARIJNEN
SAP… SAP… SAP!

Kom proeven

Vers van de traiteur
•  Babi pangang met 

nasi of bami
€ 1,15

100 gram

•  Zuurkoolschotel met 
gehakt, worst
en jachtsaus

€ 1,49
100 gram

•  Er is weer:
Wild goulash met
rode kool en puree

€ 1,98
100 gram

€ 14,95



Alzheimer Café
Op dinsdag 9 oktober vindt er een Alzheimer Café plaats in De Bilt in het 
restaurant van woon- en zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 
in Bilthoven. Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrem-
pelige ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun 
familieleden, vrienden en andere belangstellenden. 

Het thema van deze avond is ‘Onderzoek naar nieuwe behandelmetho-
den Ziekte van Alzheimer’. Dineke Koek (Klinisch geriater UMC) zal 
over experimentele medicatie bij dementie vertellen. Na de pauze zal Jos 
Bloemers praten over Neuro Psychologisch Onderzoek bij dementieon-
derzoeken en Annette Boersen zal de avond besluiten door te vertellen 
over het belang van klinisch on-
derzoek (in het bijzonder bij de-
mentie).Na afloop is er gelegen-
heid om vragen te stellen.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie 
klaar. Het programma begint om 
20.00 uur en eindigt om 21.30 
uur. Daarna is er nog gelegenheid 
om een drankje te nemen en even 
na te praten. De toegang is altijd 
gratis. Voor vragen (ook over 
vervoer) kan contact worden op-
genomen met Alida Melkert (tel.
nr. 030 6562977). De organisa-
tie is in handen van Alzheimer 
Nederland, afdeling Zeist e.o., 
Casemanager dementie en De 
Bilthuysen.
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advertentie

Vragenhalfuur gemeenteraad
van 27 september

door Guus Geebel

In het vragenhalfuur dat een half 
uur voor aanvang van de raadsver-
gadering plaatsvond werden vier 
vragen behandeld. Peter Schla-
milch (Forza) vraagt naar aanlei-
ding van klachten van omwonen-
den wat te doen aan het luidruchtig 
laden en lossen van goederen bij 
Albert Heijn op de Hessenweg op 
zondag. Hij vraagt om een conve-
nant om dit op zondag niet toe te 
staan. Wethouder André Landwehr 
antwoordt dat het hier gaat om 
dagverse producten waarvan de rij-
tijdenwet aangeeft dat die binnen 
24 uur afgeleverd kunnen worden. 
‘Zondagsrust wordt geëerbiedigd 
in de rijtijdenwet, maar voor dag-
verse producten is een uitzondering 
gemaakt.’ De wethouder heeft de 
wetgever niet aan zijn kant en gaat 
daarom niet proberen afspraken te 
maken. Schlamilch zegt met een 
voorstel te komen met mogelijke 
oplossingen.

Hinderen hulpdiensten
‘Enkele dagen geleden werden 
hulpdiensten door een inwoonster 
van Bilthoven gehinderd bij het 
redden van een kind.’ Peter Schla-
milch vraagt wat er precies gebeurd 
is en waarom er geen aanhouding 
heeft plaatsgevonden, en of het 
nog wordt onderzocht. Portefeuil-
lehouder burgemeester Potters stelt 
dat dit de bevoegdheid is van het 
Openbaar Ministerie en dat de poli-
tie daar uitvoering aan geeft. 
‘In dit geval heeft de politie ervoor 
gekozen om meteen de redding van 
het kind ter hand te nemen. Een 
aanhouding zou de tijd om tot red-

ding over te gaan verlengd kunnen 
hebben. De politie heeft de afwe-
ging gemaakt om meteen te gaan 
redden en niet tot aanhouding over 
te gaan.’

Woningen Westbroek
Johan Sloorweg (SGP) stelt vragen 
over de bouw van vijf woningen in 
Westbroek. ‘Daar is men al ruim 
vijf jaar mee bezig maar het is de 
SSW niet gelukt omdat het niet aan-
sluit bij de vraag naar koopwonin-
gen.’ Slootweg is ter ore gekomen 
dat de aannemers die ermee bezig 
geweest zijn de opdracht hebben 
teruggegeven omdat de eisen van 
duurzaamheid van de gemeente De 
Bilt dermate hoog zijn, dat ze bin-
nen de prijs die voor de doelgroep 
is afgesproken niet kunnen bou-
wen. Wethouder Dolf Smolenaers 
zegt dat hem niet bekend is dat dit 

door de duurzaamheidseisen komt. 
Hij zegt toe dit uit te gaan zoeken.

Antenne De Leijen
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) stelt vragen over het plaatsen 
van een antenne op het Bakema 
speelveldje in de Leijen. De be-
handeling van de bezwaren van 
omwonenden tegen het plaatsen 
van een zendmast was op 24 sep-
tember. Van De Veerdonk vraagt de 
wethouder om in de komende zes 
weken een ultieme poging te doen 
om met T-Mobile tot een gesprek 
te komen om alternatieven te her-
overwegen. Hij vraagt verder of de 
wethouder bereid is om ondanks de 
juridische gevolgen daarvan de ver-
gunning niet te verstrekken. Wet-
houder Landwehr zegt gedurende 
de procedure die 24 september is 
ingegaan nergens op in te gaan. 

Plaatsing antenne op het Bakema speelveldje in de Leijen komt aan de orde.

Minimalisme bij
Boekhandel Bouwman

Een wonderlijke ontmoeting tussen de componisten Philip Glass en Ludovico Einaudi op de 
Hessenweg, afgelopen vrijdagmiddag: figuurlijk dan, want in de composities van de Bilthovense 

pianist Xavier Boot komen minimalisme en filmische elementen
van zijn beide voorbeelden prachtig samen.

Boot speelde zijn eigen stukken bij 
de start van de campagne Aange-
naam Klassiek 2018, die afgelopen 
vrijdag in de gezellige boekwin-
kel werd afgetrapt. De dromerige 
muziek van Boot, die veel ruimte 
voor improvisatie geeft, vormde 
een prachtig contrast met Mozarts 
Pianosonate KV 330, die Boot met 

gepassioneerd toucher zeer stevig 
neerzette, zodanig dat de eenvou-
dige piano het maar net kon bij-
benen. Maar daar maalt deze kla-
vierkunstenaar niet om: zijn passie 
voor muziek spat er vanaf. Biltho-
ven kijkt dan ook uit naar zijn twee 
grote concerten in de Woudkapel 
op 25 november (’s middags en ’s 

avonds): Xavier Boot & Friends, 
waar hij met muzikale vrienden 
als Astrid Seriese, Féline Spiegel, 
Truus Nijessen en Marion van den 
Akker na enkele jaren afwezigheid 
de draad van zijn vroegere con-
certreeks weer opneemt.

(Peter Schlamilch) 

Bij Xavier Boot spat de passie voor muziek eraf. 

Achter de façade 
glimlachend kapot gaan

‘Altijd glimlachen… Maar wat gebeurt er als je ’s avonds 
je schmink afveegt?’ In de voorstelling Femme Façade 
stelt Janneke Jager zich de vraag wat we van onszelf 

willen en kunnen laten zien.

Het begint al bij de openingsscene: zijzelf aanvankelijk verscholen ach-
ter het nog gesloten circusdoek, het publiek veilig en anoniem in het 
duister, de twee uitstekend begeleidende muzikanten aan de zijkant… 
Een mooi beeld waarmee Jager afgelopen zondagmiddag in Het Licht-
ruim haar ‘muzikale voorstelling op het snijvlak van cabaret & klein-
kunst’ opende, met prachtige subtiele liedjes en soms huiveringwek-
kende teksten, zoals de moeder die haar dochtertje vertelt dat pappa niet 
meer terugkomt: ‘Hij wil liever een man kussen’. 

De tragiek van het leven, afgewisseld door soms wel erg platvloerse 
uitstapjes, soms te privé om voor het publiek echt interessant te zijn, 
dan weer een ongemakkelijk feit: ‘Onze maatschappelijke correctheid 
waarin de waarheid als een heet kooltje heimelijk wordt doorgegeven.’ 
Mooi gezegd en in alle eenvoud en oprechtheid over het voetlicht ge-
bracht, soms de grote lijn verliezend, maar steeds wars van effectbejag 
in een ontwapenende en goudeerlijke vertelling, zonder overdreven 
pretenties. (Peter Schlamilch) 

In Femme Façade neemt Janneke je mee naar de wereld achter het 
gekleurde circusdoek.

Schikkunst en Co kan zich beroemen 
op vijftig jaar schikken van bloemen
er werd menig boeket 
op een tafel gezet
en dat mag je best eens benoemen

Guus Geebel Limerick
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

VOORDELIG HERVULLEN!

BIRTHDAY

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

Begraven worden midden in de vrije natuur. Het is 
een wens die steeds meer mensen hebben. Maar 
hoe werkt dat dan? Begraven worden in de natuur? 
En waar moet je allemaal rekening mee houden? 
Op zondag 7 oktober organiseren Tap DELA en 
Utrechts Landschap een voorlichtingsbijeenkomst 
met wandeling op natuurbegraafplaats Den en Rust 
in Bilthoven. Iedereen is van harte welkom.

Natuurbegraafplaats Den en Rust is gelegen in het 
bos van het Utrechts Landschap. Op de begraafplaats 
blijft het bos karakter behouden. Geen hekken, geen 
kunstmatige verlichting en geen graven met graf
stenen. Graven blijven voor altijd onaangeroerd. Het 
enige dat het aangezicht van de natuurbegraafplaats 
verandert, is de wisseling van seizoenen. 

Mogelijkheden rondom de uitvaart
Veel mensen zijn echter niet op de hoogte van 
alle mogelijkheden rondom een uitvaart. Dit 
blijkt uit gesprekken die Paula Witbraad, uitvaart
verzorger bij Tap DELA, regelmatig voert met 
mensen over hun uitvaartwensen. Paula: ‘Mensen 
weten vaak niet dat je ook kunt kiezen voor een  
natuurbegraafplaats. Of ze denken dat de kosten 
voor zo’n natuurgraf heel hoog zijn.’ 

Laatste rustplaats 
midden in de 
Utrechtse natuur

Lezing en wandeling door het bos
Om mensen te helpen beter keuzes te kunnen maken  
voor later, organiseren Tap DELA en Utrechts 
Landschap op zondag 7 oktober om 14.00 uur  
een voorlichtingsbijeenkomst op natuurbegraaf plaats  
Den en Rust. Paula Witbraad  vertelt over de 
mogelijk heden van natuurbegraven. Ook behandelt  
zij enkele veel gestelde vragen en is er voldoende  
tijd om vragen te stellen. Martijn Bergen, boswachter 
Utrechts Landschap, neemt iedereen vervolgens 
mee naar de natuur begraafplaats. Hij vertelt meer 
over de flora en fauna van dit bijzondere natuur
gebied. 

Kom naar de bijeenkomst op 7 oktober
Bezoekers waarderen onze bijeenkomsten over  
natuurbegraven; zij zijn blij met het initiatief en vinden  
de bijeenkomsten verhelderend. Deelname is koste
loos en aanmelden kan via utrechtslandschap.nl/ 
activiteiten. In verband met de wandeling kunnen 
maximaal 25 personen deelnemen. Het advies is 
om stevige schoenen te dragen. De bijeenkomst is,  
inclusief pauze en napraten, rond 17.00 uur afgelopen. 

(advertorial)

Paula Witbraad | uitvaartverzorger Tap DELA &
Martijn Bergen | boswachter Utrechts Landschap

Opbrengst collecte

Van 9 tot en met 15 september is er door vrijwilligers 
van het Prinses Beatrix Spierfonds gecollecteerd in 
Maartensdijk en Hollandsche Rading. Samen hebben 
zij een mooie opbrengst van 1585,73 euro (waarvan 
maar liefst 260,40 euro door de nog enige collectant in 
Hollandsche Rading) opgehaald voor wetenschappelijk 

onderzoek naar spierziekten. Wie mee wil helpen aan 
collecteren in Maartensdijk of Hollandsche Rading of 
vragen hierover heeft kan contact opnemen met Piet van 
Hartingsveld (tel. 0346 211238 of pvanhartingsveldt@
ziggo.nl.)

Middag-bustocht

Donderdag 11 oktober is er een middag-bustocht naar 
de Breierij in Beneden Leeuwen (Gld.) De opstapplaats 
is bij de Opstandingskerk, 1ste Brandenburgerweg 34 te 
Bilthoven vanaf 12.00 uur na het evt. nuttigen van kof-
fie met een broodje in de nevenruimte van het kerkge-
bouw. Om 13.00 uur vertrekt de bus. De bus is voorzien 
van een lift en rollators kunnen mee. Aanmelden kan bij 
Henny Ockhuijsen, tel.030 2202458.

Ervaar nu bij ons in de winkel de nieuwe

modellen, kleuren en de verschillende

materialen van de najaar-wintercollectie 2018!

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
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Startsein woningbouw bij sporthal HF Wittecentrum

Goede sportaccommodaties in de wijk en in het dorp zijn onmisbaar. 
De nieuwbouw van de sporthal bij het HF Wittecentrum is dan ook een 
lang gekoesterde wens van het CDA. Tijdens de raadsvergadering op 27 
september is het startsein van het  ruimtelijk traject rond HF Wittecentrum 
gegeven. Een mooie mix van woningen, zowel sociale woningbouw als 
koopwoningen zullen geplaatst worden. In de komende jaren zal in het 
vervolg hierop ook gestart worden met de nieuwbouw van de sporthal bij 
HF Witte. Dit had het CDA als speerpunt opgenomen in ons verkiezingspro-
gramma, we zijn dan ook blij dat het startsein voor dit gebied zo kort na de 
verkiezingen al is gegeven. 

Raadslid CDA de Bilt Martijn Koren

advertorial

Maartensdijkers naar Bilthovense 
Julianaschool

Zaterdag 6 oktober vindt op de Julianaschool in Bilthoven een reünie plaats. Eind jaren vijftig 
bezocht een opmerkelijk groot aantal Maartensdijkse lagere schoolleerlingen de Julianaschool 

in Bilthoven. De ouders wilde daarmee bereiken dat hun kinderen goed voorbereid voor 
vervolgonderwijs zouden zijn. 

Jur, Piet, Wim en Jean Rijksen, 
Dirk en Henk van de Bunt, Henk 
van Dijk, Betty Metselaar en 
Janny Veenman fietsen de laatste 
lagere schooljaren vijfmaal per 
week dagelijks vanuit Maartens-
dijk langs de openbare van Dijck-
school naar de Christelijke Julia-
naschool. Henk van de Bunt: ‘Dat 
was inderdaad wel een voorwaar-
de. We waren allemaal leerlingen 
van de School met den Bijbel aan 
de Maartensdijkse Molenweg en 
onze ouders zochten wel naar een 
school van gelijke identiteit. De 
Julianaschool was ooit door de 
Biltse ‘Nederlandsch Hervormde 
Gemeente’ opgericht met als ini-
tiatiefnemer predikant B. Batelaan 
(van de Dorpskerk in De Bilt). En 
in die tijd werd het schoolbestuur 
‘voorgezeten’ door Aart Corne-
lis Veldhuizen van de Verkade 
Speciaalzaak aan de Julianalaan; 
een broer van R.P. Veldhuizen uit 
Maartensdijk - van de kruideniers-
zaak op de hoek van de Molenweg 
en de dr. J.J.F. Steijlingweg -; dus 
dat zat allemaal wel goed’. 

Kaptein
Wim Rijksen en Henk van de Bunt 
bezochten onlangs een aantal van 
hun klasgenoten van weleer. Aller-
eerst werd koers gezet richting St. 
Willebrord, waar Henk van Dijk, na 
letterlijk meer dan 40 jaar omzwer-
vingen op deze aardbol, alweer 
ruim 25 jaar woont. Henk woonde 
tot zijn 14de verjaardag aan de Ste-
ijlingweg (30) en werd tot en met 
de datum van zijn vertrek onder 
leeftijdsgenoten altijd ‘kappie’ ge-
noemd. Henk van Dijk: ‘Mijn va-
der was kaptein op zee en was soms 
wel een jaar van huis. Ik was dus 
‘kappie’ of voor de andere Maar-
tensdijkers ‘de zoon van Jo(pie) 
Wilbrink’. Henk ging nog twee 
jaar naar de Oranje Nassau Mulo in 
Bilthoven, om daarna te verhuizen 
naar Zwijndrecht. 

Varen
Henk: ‘Na de Mulo ben ik als ke-
telbink op de koopvaardij begon-
nen. Ik moest van mijn vader bij 
het begin beginnen. Na de vereiste 
opleidingen ben ik begonnen als 
derde stuurman. Ineke mijn vrouw 
is een aantal reizen mee geweest 
en vloog dan van New York terug 

naar huis. Ooit in al die jaren vroeg 
één van onze zoons aan Ineke of ik 
zijn ‘Papa’ was. Dat heeft wel tot 
een aanpassing in het werkschema 
geleid, maar ik ben wel tot m’n 
62ste blijven varen. Opmerkelijk 
is dat ook onze jongste zoon weer 
voor het zeemansbestaan heeft ge-
kozen; tegenwoordig is het wel in 
een schema van zes weken weg en 
zes weken thuis’. 

Nuttig handwerken
Over hun tijd op de Juliaschool 
heeft bijna iedereen hetzelfde te 
‘verhalen’. Iedereen noemt de oer-
degelijke mevrouw Pronk-Vrolijk 
in klas vier en de vaak afwezige 
meester ‘Sally van de Zanden’. 
Wim Rijksen: ‘Hij was er weleens 
niet en werd dan vervangen door 
juffrouw Bult. Meester van de 
Zanden gaf figuur-zaag-les aan de 
jongens op de zolderafdeling van 
het oudste gedeelte van de school 
als zijn vrouw ‘nuttige handwerk-
les’ gaf aan de meisjes’.

Schilderen
In Heerhugowaard ontmoeten Wim 
en Henk na ruim een halve eeuw 
Betty Metselaar opnieuw. Betty 
woonde met haar ouders, zus Jan-
nie en broers Berry en Harry aan de 
Maartensdijkse Tuinlaan; ‘Eigen-
lijk herinner ik mij ook niet veel 
meer dan wat jullie nu allemaal 
vertellen. Ik fietste altijd met Janny 
Veenman en vaak met jullie naar 
Bilthoven. Mijn moeder wilde niet 
dat ik ooit alleen reed. Ook mijn 
ouders wilden graag dat ik na de 
lagere school naar hoger vervolg-
onderwijs zou gaan, maar toen het 
eenmaal zover was gooide ikzelf 

het roer om en koos voor de huis-
houdschool. Later ben ik via aller-
lei bij- en nascholing alsnog in de 

verpleegstersrol gekomen. Ik heb 
daar ook mijn man, die arts was, 
ontmoet en heb met hem meer dan 
50 gelukkige jaren gekend.’ Betty 
Pouwels - Metselaar schildert, en 
niet onverdienstelijk. Ze houdt er 
van om hele grote mooie bloemen 
te schilderen. Bloemen zijn haar 
passie, bloemen vindt ze prachtig 
en in bloemen vindt ze volop inspi-

Wim Rijksen was lange tijd werkzaam (en mede-eigenaar) van de 
voormalige kwekerij Rijksen aan de Molenweg in Maartensdijk. (foto 
Koos Kolenbrander).

Henk van de Bunt op de hoek van de 
dr. J.J.F Steijlingweg en Molenweg 
op weg naar Henk van Dijk.

De Beer Herenmode aan de Julianalaan 57. (foto 1969 uit de digitale 
verzameling van Rienk Miedema)

Bloemen zijn haar passie, bloemen vindt ze prachtig en in bloemen vindt 
Betty Metselaar inspiratie.

ratie. Betty is geheel autodidact; dat 
wil zeggen dat ze gewoon aanleg 
had en dat met de juiste begeleiders 
heeft ontwikkeld. In het verleden 
gaf ze aan de Vrouwen van Nu in 
Maartensdijk nog wel een schilder-
cursus.

Herenmode
Wim en Henk bezochten - dich-
ter bij huis in Bilthoven - ook nog 
Frits de Beer. Hoewel niet afkom-
stig uit Maartensdijk is de naam 
‘de Beer’ onlosmakelijk met de 
Julianaschool verbonden geweest. 
Niet minder dan zeven kinderen uit 
het gezin van de Herenmodezaak 
aan de Julianalaan 57 bezochten de 
school aan de overkant en dat gold 
ook voor de betrokkenheid met 
de naast de school gelegen Julia-

nakerk. Frits weet ook nog namen 
van de meesters en juffen uit die 
tijd: ‘Juffrouw Meier (Klas 1), juf-
frouw Binnema (klas 2), van klas 
drie weet ik het even niet meer, 
(alweer) mevrouw Pronk (klas 4) 
meester van de Zanden (klas 5) en 
meneer van Raalte (hoofd van de 
school en meester van klas 6). ‘Ik 
weet ook nog van die meester van 
klas 3, die zelfs daar al geen orde 
kon houden en dan moest altijd de 
hulp van meneer van Raalte wor-
den ingeroepen. Ik ging met ande-
ren naar de HBS. Meester van de 
Zanden (een duizendpoot in die 
tijd) gaf dan voor de leerlingen, 
die daar naar toe gingen buiten 
schooltijd al extra lessen in Engels 
en Frans. Vergeleken met nu is er 
toch gigantisch veel veranderd’. 

Kappie (hier op 20-jarige leeftijd) 
koos voor een bestaan als zeeman. 

Zes van de zeven kinderen van het gezin De Beer: v.l.n.r. Joke, Eduard, 
Lex, Ellen, Frits en Marijke.
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Zaterdag 13 oktober 2018
11.00-14.00 uur

Het Lichtruim
Planetenplein 2, Bilthoven

Volg de MENS De Bilt 
vrijwilligersbanenroute

www.mensdebilt.nl

Vrijwilligerswerk 
Gewoon doen!

Meedoen en Samen 

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

Vrijwilligerswerk 
Gewoon doen!

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

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

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

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

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

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

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

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

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883 - www.vaarderhoogt.nl

Loopt u bij ons het terrein op, dan wordt u ver-
welkomd door een zee aan levend groen. Oók in 

de herfst, want dat is de meest ideale periode om 
nieuwe aanplant te doen. Daarmee geeft u uw 

tuin een enorme voorsprong in groei en bloei.

Graag tot snel ziens 

en groeten uit 

SOEST AAN (PLANTEN)ZEE

Ook zondags open 12.00-17.00 uur

Wilt u eerst tot (en zelfs in) de winter een  
bloeiende tuin, dan heeft ‘t Vaarderhoogt ook 

voor u een keus die u nergens anders aantreft.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

WAANZINNIG WINTER PAKKET

Bestaande uit: twee liter goed gevulde erwtensoep & 

één huis gerookte rookworst; "lekker setje"!
per set 10,00

CASSELERRIB

Malse gepekelde warm gerookte varkensfilet; 

wintertopper voor bij de zuurkoolstamppot!!
100 gram 1,85

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS

Malse varkenshaas , heerlijk combineren met pasta of 

rijst ,met een volle bospaddenstoelensaus
100 gram 1,75

KOKELETJES

De kleine Franse kuikentjes; van binnen & buiten licht 

kruiden, ± 25 tot 30 min. op 150°C i/d oven
100 gram 1,10

RUNDERBRAADLAPPEN

Van de Utrechtse Heuvelrug, zeer mager & heerlijk 

mals; ca. 75 tot 90 min. braden
500 gram 7,50

MINI LAMS BIEFSTUKJES

Malse biefstukjes gemarineerd a la Jamie Oliver, kort 

en fel bakken, mag lekker rosé blijven
100 gram 2,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 1 oktober t/m zaterdag 6 oktober. Zetfouten voorbehouden.
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ie

renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Moosje, het vorige asieldier 
van de maand, heeft
inmiddels een nieuw
baasje gevonden.

Ras: Europees Korthaar
Geslacht: kater
Leeftijd: 18 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan in een flat: Nee
Kan in een tuin: Ja

Tommie is een schat van een kater, die het boven verwachting goed 
doet bij ons in het asiel. Hij eet goed zijn brokken, kletst tegen je en 
vindt het heerlijk om aangehaald te worden. We zijn op 
zoek naar iemand die Tommie een diamanten-mandje 
kan geven. Een huishouden zonder kinderen en andere 
huisdieren zodat hij in alle rust kan bijkomen met veel 
liefde en aandacht, dat verdient deze kanjer. We maken 
natuurlijk veel mee in het asiel als het gaat om het
achterlaten van dieren. (bijv. een witte kat op een zwarte 
bank, geeft haren op de zwarte bank). Toch waren we laatst 
met stomheid geslagen toen een man zijn 18 jaar oude 
kater Tommie bij ons kwam brengen, de reden was vaag. 
Arme Tommie! Op die leeftijd nog weggehaald worden uit 
je vertrouwde omgeving, vergt heel veel van zo’n oudje.

Dier van de maand: Tommie

Circlelights
in warme

herfsttinten
vanaf

€ 36,95
Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque
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Maak kennis met 
duurzaamheid

In actie voor een 
duurzaam De Bilt
Geïnspireerd door de 17 wereldwijde ontwikkelings-
doelen, creëren we met elkaar een duurzaam De 
Bilt. De aanleiding voor dit initiatief is een recente 
oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
aan alle gemeenten, om aandacht te schenken aan 
de 17 Wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen.

Het initiatief van Duurzaam De Bilt om zoveel mogelijk mensen 
te stimuleren duurzame initiatieven te starten, wordt warm 
ontvangen. Biltse inwoners, organisaties, ondernemers en de 
gemeente komen graag in actie voor een duurzaam De Bilt. 
De agenda voor de Week van de Duurzaamheid van 6 tot en met 
14 oktober, vult zich. Op www.duurzaamdebilt.nl kan je zien wat er 
allemaal staat te gebeuren. 

WORKSHOPS
Er worden die week leuke workshops georganiseerd in De Bilt. Zo 
kan men bij Moos in de Kwinkelier breien of haken met restpro-
ducten. Nicky en Jessie Kroon nemen de aanwezigen mee in hun 
‘Zero waste project’ en ook Sonne Copijn, duurzame ondernemer 
van het jaar, vertelt alles over bijen. 

ROZEN
Er zijn mooie events, zoals een Special Obstacle Run, duurzame 
Dorpsmarkt en de expositie ‘Textile Art & Fasion’ van het RecycleLAB 
bij Gallerie MAAN. Volg één van de vele inspirerende lezingen en 
presentaties over de Fairtrade rozen, kansen en bedreigingen van 
het Noorderpark of bezoek een bijeenkomst van BENG! over duur-
zame energie. Ook Biltse bedrijven zijn actief voor een duurzaam 
De Bilt. Zo daagt Sweco haar medewerkers uit met een interne 
Afval Challenge en het KNMI gaat les geven aan Biltse Basisscho-
lieren over klimaatverandering.  (Joanne Penning)

Een duurzaam De Bilt creëer je mét elkaar.

In Nederland, als klein land aan 
de zee, speelt het klimaat ook een 
grote rol. Hoe om te gaan met 
de sneller stijgende zeespiegel, 
nattere winters, hevigere buien en 
drogere zomers? Dat het steeds 
warmer wordt, is een feit. Een 
eenvoudige vergelijking tussen de 
zomermaanden augustus 1968 (50 
jaar geleden) en augustus 2018: 
etmaalgemiddelde augustus 1968: 
17,1 graden (augustus 2018: 18,5), 
laagst- en hoogst gemeten tempe-
ratuur 1968: 5,2 en 26,4 graden 
(augustus 2018: 6,9 en 33,9 graden), 
aantal zonuren: 1968: 148,3 uur, 
2018: 205,8 uur. 
Een wel heel eenvoudige vergelij-
king, maar toch. In de afgelopen 
130 jaar is het wereldwijd gemid-
deld 0,9 graden warmer geworden, 
waarvan de laatste dertig jaar 
waarschijnlijk de warmste periode 
was in 1.400 jaar. Gemeente De 
Bilt spoort inwoners, maatschap-
pelijke organisaties en bedrijven 
aan om nieuwe duurzaamheidsi-

nitiatieven te ondernemen, want 
duurzaamheid heeft alles te maken 
met klimaatverandering. Koop 
producten uit eigen omgeving, 
ga met de fi ets of het Openbaar 
Vervoer in plaats van met de auto, 
eet minder vlees. Dit soort acti-
viteiten scheelt veel aan brand-
stof, CO2 uitstoot en dergelijke. 
En minder CO2 uitstoot betekent 
minder opwarming van de aarde. 
Daarom organiseert Duurzaam De 
Bilt de “Week van de Duurzaam-
heid” van zaterdag 6 oktober tot en 
met zondag 14 oktober. Duurzaam 
De Bilt bestaat uit zes koplopers:

BENG!
Energiecoöperatie BENG! is in juli 
2013 opgericht en groeit sindsdien 
gestaag, met inmiddels meer dan 
300 leden en 20 bedrijfsleden. De 
doelstelling is helder: een Biltse 
Energieneutrale Gemeenschap in 
2030 bereiken. Dat betekent het 
energieverbruik in de zes kernen 
van De Bilt halveren door opti-

male isolatie van huizen en reste-
rende vraag lokaal en duurzaam 
opwekken.

BILTSHEERLIJK
Biltsheerlijk organiseert voedsel-
cafés, ontwikkelt programma’s 
op lokale voedselthema’s, helpt 
projecten vooruit die bijdragen aan 
een milieuvriendelijker lokaal voed-
selsysteem en neemt zelf initiatief 
op diverse projecten.

REPAIR CAFE
Gestart in 2011 als één van de eerste 
Repair Café’s in Nederland en is een 
samenwerking tussen Transition 
Town De Bilt en WVT, Vereniging 
voor Samenlevingsopbouw. Repa-
rateurs staan voor iedereen klaar 
om een apparaat een nieuw leven 
te geven en zo te voorkomen dat 
een kapot apparaat direct in de 
afvalbak verdwijnt.

SAMEN VOOR DE BILT
Samen voor De Bilt stimuleert 

Klimaatverandering en duurzaamheid
door Walter Eijndhoven 

Het klimaat verandert al miljoenen jaren continu, onder invloed van natuurlijke fac-
toren. Vulkaanuitbarstingen, El Nino, een wisselende hoeveelheid zonlicht. Vanaf de 
jaren ‘50 speelt echter de mens de grootste rol, dankzij de uitstoot van vooral broeikas-
gassen als methaan en koolstofdioxide.

ontmoetingen tussen bedrijven en 
maatschappelijke organisaties om 
een positieve bijdrage te leveren 
aan de Biltse samenleving. Orga-
niseert nu mede de Week van de 
Duurzaamheid.

WERELDWINKEL
De Wereldwinkel verkoop origi-
nele cadeaus en (h)eerlijke levens-
middelen uit andere culturen. 
De producten zijn gemaakt met 
respect voor mens en milieu. 
Omdat de producenten - zoals 

zilversmeden, pottenbakkers en 
koffi eboeren - er een rechtvaardige 
prijs voor krijgen, kunnen zij een 
menswaardig bestaan opbouwen

WERKGROEP FAIRTRADE
De Bilt heeft sinds 2010 een werk-
groep Fairtrade Gemeente. De 
werkgroep zet zich ervoor in dat 
zoveel mogelijk consumenten, 
bedrijven en organisaties Fairtrade 
producten gaan gebruiken. En 
natuurlijk dat die op zoveel moge-
lijk plaatsten verkrijgbaar zijn.

Afgelopen zomer kende extreme droogte.
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Voorzitter BENG! stelt doelen
Op 12 september sloeg BENG! een mijlpaal tijdens het lustrumseminar 
in Het Lichtruim. De eerste vijf jaar zitten erop voor de Biltse energie-
coöperatie met inmiddels meer dan 300 leden. Energieneutraal in 2030 
is nog steeds het doel: huizen optimaal isoleren en duurzame energie 
lokaal opwekken. Een interview met de voorzitter. 

Nicole van Overbeek kijkt tevreden terug op de lustrumbijeenkomst. ‘Ik vond het heel inspi-
rerend en het grootste cadeau is nog wel dat al die mensen met ons meegedacht hebben.’ 
Ze is nu anderhalf jaar voorzitter van BENG! en gevraagd naar haar motivatie, zegt ze: ‘Ik vind 
het belangrijk dat je iets bijdraagt aan de gemeenschap waar je deel van uit maakt. Dus toen 
ik gevraagd werd voor het voorzitterschap, heb ik na een korte bedenktijd besloten dat dit 
voor de komende tijd mijn bijdrage is.’

JONGEREN BETREKKEN
Na de bijeenkomst heeft Nicole een weekendje doorgepakt door de ingevulde feedback-
kaarten in een overzicht te verwerken. Zo ziet ze dat er twee rode draden naar voren komen 
in de bijdragen van de deelnemers. ‘Veel mensen zeggen je moet echt de buurt in om het 
gesprek aan te gaan, mensen hebben concrete handelingsperspectieven nodig. Er is zoveel 
informatie dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Breng in kaart welke typen 
huizen er zijn, hoe je kunt isoleren en daarnaast welke opwekmogelijkheden er zijn in de 
buurt.’

De andere rode draad is het betrekken van de jeugd bij de klimaatdiscussie. ‘De ingang van 
jongeren naar hun ouders, dat is een schot voor open doel.’, aldus Nicole, ‘Als je op school 
met duurzame energie bezig bent dan ga je thuis ook vragen stellen aan je ouders, hoe zit 
dat nu bij ons?’

Ze ziet de suggesties als een welkome aanvulling op de visie die het bestuur zelf heeft neer-
gelegd. Zo wil BENG! in elke kern van De Bilt twee collectieve zonnestroomprojecten tot 
stand brengen. Daarvoor is de coöperatie Biltstroom opgericht waarbinnen de leden zelf hun 
zonnedak kunnen beheren. ‘Daarnaast willen we het gesprek aangaan over windmolens in 
de gemeente. Het lijkt mij goed om bijeenkomsten te organiseren waarin we de feiten over 
windmolens op een rijtje zetten.’

URGENTIE
In haar doorzonwoning in Bilthoven doet de voorzitter van BENG! natuurlijk ook haar best 
om energieneutraal te worden. ‘We hebben met de buren samen de muren laten isoleren, 
en nu onderzoek ik of we zo ook de vloeren kunnen aanpakken.’ Na het lustrumseminar 
voelt ze nog meer hoe urgent de aanjaagfunctie van BENG! is. ‘Spreker Reinier van den Berg 
maakte het heel duidelijk. De opwarming van de aarde gaat nog sneller dan de verwachting 
was. We moeten dus wel een beetje opschieten.’

Nicole van Overbeek opent het eerste Biltstroom project bij Landwinkel De Hooierij, 
mei 2018. (foto: Hans Lebbe, HLP Images)

Het zero waste project
In het kader van de Week van de Duurzaamheid komen Nicky en 
Jessy Kroon bij de Bilthovense Boekhandel langs om al onze vragen 
te beantwoorden over hun boek ‘Het Zero waste
project’ op zaterdag 13 oktober van 13.00 tot 14.30 uur.

De Amersfoortse zussen Nicky en Jesse besloten als experiment een maand lang zero 
waste te gaan leven: zonder afval. Inmiddels zijn ze bijna vier jaar verder en uitgegroeid 
tot de grootste zero waste-lifestylebloggers van Nederland. In ‘Het Zero Waste Project’ 
delen Nicky en Jessie hun twaalf belangrijkste lessen om een duurzame lifestyle te 
ontwikkelen en vertellen ze over hun successen én mislukkingen. 

Doei wegwerpkoffiebekers, plastic boterhamzakjes en voorverpakte koekjes.
Hi vintagewinkels en betere wereld. Vooraf aanmelden voor deze workshop kan via 
info@bilthovenseboekhandel.nl of tel. 030 2281014.

ACTIVITEITENLADDER

6 OKTOBER
•             12.00 uur Startschot - Week v.d. Duurzaamheid WVT – 

 uitreiking Duurzaamheidssymbool
• 10.00 - 12.00 uur Boerennatuur wandeling
•  11.00 - 14.00 uur Workshop Klimaat Gesprekken
• 11.00 - 14.00 uur Informatiestand WVT tijdens Repaircafé
• 11.00 - 14.00 uur Repaircafé Bilthoven
• 11.00 - 15.00 uur (H)Eerlijke proeverij van Thais eten
• 12.30 - 18.00 uur Special Obstacle Run
• 16.00 - 17.00 uur Opening Expositie Textille Art & Fashion

Voor meer informatie en updates
WWW.DUURZAAMDEBILT.NL

7 OKTOBER
• 14.00 - 15.45 uur Rondleiding: Beerschoten, prachtig parkbos

8 OKTOBER
• 19.30 - 21.30 uur BENG! De verwarming centraal

9 OKTOBER
• 14.00 - 16.00 uur Bijeenkomst duurzame mobiliteit U15
• 19.00 - 21.30 uur BENG! Zonnepanelen informatieavond
• 20.00 - 22.00 uur Introductie: Bijenvriendelijke beplanting, 

 beheer en landbouw

10 OKTOBER
•    Een QuickScan van jouw woning
•   Start afvalchallenge Sweco 
•   Workshop aan medewerkers RIVM: Refuse-Reduce-Re use- Recycle
•   Lezing aan medewerkers RIVM: Plastic Soup! Hoe zit dat nu echt?
•   Energie-van-morgen truck!
•   Film ALBATROSS voor Het Nieuwe Lyceum

• 13.00 - 16.00 uur Inloop-aanschuiftafel bij Moos. Leer breien/haken
• 19.00 - 21.30 uur BENG! VvE-platformbijeenkomst
• 19.30 - 22.00 uur Workshop KlimaatGesprekken
• 20.00 - 22.00 uur Filmvertoning ALBATROSS in Lichtruim
• t/m zat 13 okt Het RecycleLAB exposeert Textile Art & Fashion

11 OKTOBER

•   KNMI geeft les aan Biltse basisscholen

• 14.30 - 15.30 uur Afval verminderen op middelbare scholen
• 15.00 - 20.00 uur Preview Wereldwinkel duurzame 

 kerstpakketten/relatiegeschenken
• 19.00 - 21.00 uur BENG! Informatie avond 

 ‘financiering van uw duurzame woning’

12 OKTOBER

• 15.00 - 21.00 uur Presentatie circulair varkenshouden
• 15.00 - 20.00 uur Duurzame Dorpsmarkt
• 16.00 - 19.00 uur Het verhaal van de Fairtrade Roos
• 19.00 - 22.00 uur Ontwerpsessie Duurzame gemeente De Bilt

13 OKTOBER

•   9.30 - 11.30 uur Natuurwandeling Oostbroek
• 10.00 - 17.00 uur Wereldwinkel-Kortingsactie
• 11.00 - 13.00 uur Opening BILTstroom Nieuw Toutenburg
• 11.00 - 14.00 uur Vrijwilligersbanen route van MENS De Bilt
• 13.00 - 14.30 uur Workshop: Het Zero waste project
• 14.00 - 17.00 uur Symposium: Kansen en Bedreigingen 

 voor het Noorderpark

HELE WEEK

•   Inzameling van plastic doppen en deksels 
 t.b.v. milieu én KNGF Bibliotheek Bilthoven

• zat 6 – zat 13 okt Persoonlijke challenge Rotary Zandzegge: 
 Duurzaam inkopen doen en eten

• zat 6 – zat 13 okt Display over Duurzaamheid Bibliotheek Bilthoven
• zat 6 – zat 13 okt Speelotheek De Bilt–Kortingsactie
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Kom naar de energieavonden van BENG!

Verwarming centraal, 8 oktober
Kamers die niet warm worden, borrelende radiatoren, hoge gasrekening? Er is iets aan te doen 
en het hoeft niet moeilijk te zijn. Leer het op deze populaire informatieavond over de CV-
installatie. De Vierstee, Nachtegaallaan 30, Maartensdijk, 8 oktober, start 19.30 uur, 
inloop vanaf 19.00 u.

Zonnepanelenavond, 9 oktober
Twijfelt u over de aanschaf van zonnepanelen? Stel al uw vragen aan de deskundige en
onafhankelijke energieambassadeur van BENG! Neem uw energierekening mee.
De Groene Daan, Grothelaan 3, Groenekan, 9 oktober, start 19.30 uur, inloop 19.00 uur.

Verduurzamen VvE gebouw, 10 oktober
Deskundige Mimi Slauerhoff vertelt over het proces om samen tot een groen onderhoudsplan 
te komen. Een bijeenkomst speciaal voor appartementseigenaren. WVT-gebouw, Talinglaan 10, 
Bilthoven, 10 oktober, start 19.30 uur, inloop 19.00 uur.

Slim financieren, 11 oktober
Isoleren, zonnepanelen leggen, warmtepomp aanschaffen? Het kost wel wat! Op deze avond 
staat het onderwerp financiering centraal. WVT-gebouw, Talinglaan 10, Bilthoven, 11 oktober, 
start 19.30 uur, inloop 19.00 uur.

Opening tweede collectieve zonnestroomdak van Biltstroom, 13 oktober
De 299 zonnepanelen op de koeienstal zijn mogelijk gemaakt door 30 lokale bewoners. 
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg, Dorpsweg 85, Maartensdijk, 13 oktober,
van 11.00 tot 13.00 uur. www.biltstroom.nl

De vijfjarige energiecoöperatie BENG! pakt uit met informatiebijeenkomsten in de
Week van de Duurzaamheid voor inwoners van de gemeente. Gratis aanmelden

via info@beng2030.nl of het contactformulier op www.beng2030.nl.

De muren en vloeren zijn (extra) 
geïsoleerd en op dit moment wordt 
de laatste hand gelegd aan een 
geautomatiseerd verwarmings-
systeem waarmee een einde komt 
aan onnodig loeiende radiatoren 
maar wel aangename warmte is 
daar waar en wanneer nodig. 

Op het dak liggen sinds een half 
jaar 103 zonnepanelen. Met deze 
panelen wil men de energiekosten 
reduceren en, als het even kan, het 
energieoverschot terug leveren aan 

het net en daardoor bijdragen aan 
een vergroening van het energie-
aanbod. De eerste resultaten zijn 
bemoedigend: in de maanden mei 
en juni is er een kleine 800 euro 
bespaard op de energierekening. 
Bazaar, rommelmarkt, Repair Café 
en KlimaatGesprekken Duurzaam 
omgaan met goederen en grond-
stoffen waren al heel gewoon bij 
WVT. De bazar en rommelmarkt 
zijn schoolvoorbeelden van duur-
zaam (her)gebruik van spullen: wat 
je niet meer nodig hebt, nemen ze 

graag aan en wordt doorgegeven 
aan een ander. 

REPAIR
Het samen met Transition Towns 
georganiseerde Repair Café sluit daar 
naadloos op aan: wat stuk is, kan vaak 
gerepareerd worden. Weggooien 
kan altijd nog. Het eerstvolgende 
Repair Café vindt plaats op 6 oktober. 
Tussen 11.00 en 15.00 uur kun je 
naast het (laten) repareren goederen 
tevens deelnemen aan de workshops 
KlimaatGesprekken. [HvdB]

Duurzaamheid bij WVT 
Een paar jaar geleden besloot WVT in te zetten op verduurzaming van de organisatie: 
zo wordt er strikter en uitgebreider werk gemaakt van afvalscheiding getuige de uit-
gebreide afvalbakken naast de bar in de Binnenhof. 

Op het dak liggen sinds een half jaar 103 zonnepanelen.

Boeren-natuur-wandeling
 

Agrarische Natuur Vereniging ANV Noorderpark orga-
niseert in de week van de duurzaamheid op zaterdag 
6 oktober een excursie.

De wandeling zal gaan langs de randen van NNN (Natuur Netwerk 
Nederland) over boerenland op landgoed Beukenburg, langs akker-
randen, poelen en landschapselementen.

Onderweg wordt er verteld over de veranderingen in de Landbouw 
(Boeren met Natuur, Agrarisch natuurbeheer en de aanwezige fl ora 
en fauna). De wandeling is ca. 5 km en duurt ongeveer twee uur. 
Zaterdag 6 oktober om tien uur staat de koffi e klaar op
Groenekanseweg 151 in Groenekan. (Teus Spelt)

Zaterdag 6 oktober om 10.00 uur
staat de koffi e klaar
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De Global Goals zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable 
Development Goals) die de Verenigde Nati es in 2015 hebben vastgesteld. 
Tot 2030 wordt wereldwijd aan deze doelen gewerkt om de grote 
problemen - zoals armoede, ongelijkheid, discriminati e, oneerlijke handel, 
klimaatverandering - aan te pakken en een werkelijk duurzame 
ontwikkeling te bereiken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
heeft  gemeenten opgeroepen om samen met hun inwoners, bedrijven en 
organisati es aan de Global Goals campagne mee te doen. 
Deze internati onale campagne biedt een prachti ge kapstok voor alle 
acti viteiten op het gebied van sociale, ecologische en economische 
duurzaamheid en laat de samenhang zien. 

Fairtrade en de Global Goals
Veel van deze doelen hebben raakvlakken met eerlijke handel.
Als Fairtrade Gemeente levert De Bilt al een bijdrage aan 8 van de 17 
Global Goals. Want Fairtrade is een structurele manier van 
armoedebestrijding, die zorgt voor:
• Minder armoede en minder honger
• Meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen
• Eerlijk werk en economische groei
• Verantwoorde consumpti e en producti e
• Bestrijding van klimaatverandering
• Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
• En samenwerking om doelstellingen te bereiken

Duurzaam De Bilt
Daarom heeft  de Werkgroep Fairtrade De Bilt samen met de 
Wereldwinkel, Samen voor De Bilt, BENG!, Biltsheerlijk en Repaircafé het 
voortouw genomen om in De Bilt de Global Goals een gezicht te geven. 
De campagne wordt mogelijk gemaakt door de grote inzet van vrijwilligers; 
de gemeente verleent er subsidie voor en ook Sti chti ng Mens en zijn 
Natuur draagt fi nancieel bij.

Kijk op de website
Als eerste is een website opgezet www.duurzaamdebilt.nl om bedrijven 
en organisati es de gelegenheid te bieden hun duurzame initi ati even en 
acti viteiten in beeld te brengen. Via die website kunnen mensen met 
elkaar communiceren en elkaar inspireren om mee te doen met bestaande 
acti viteiten of nieuwe initi ati even te ontplooien. Zo wordt draagvlak 
gecreëerd voor de Global Goals.
In de Biltse Week van de Duurzaamheid: 6 t/m 14 oktober gaan zoveel 
mogelijk organisati es en bedrijven hun duurzame acti viteiten extra in het 
zonnetje zett en.

Doe ook mee! Laat u inspireren door initi ati even op de website
en meld uw eigen duurzame initi ati even aan op
www.duurzaamdebilt.nl!  

Duurzaam De Bilt, Fairtrade Gemeente
en de Global Goals Campagne

Emmaus is een wereldwijde bewe-
ging die mensen ondersteunt die 
het meest lijden. De beweging 
werd in 1949 opgericht door de 
Franse priester Abbé Pierre, die zich 

inzette voor armen en daklozen. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zat Abbé Pierre in het verzet waar-
voor hij het Verzetskruis ontving. 
Hij was van 1945 tot 1951 lid van het 

Franse parlement en investeerde 
zijn inkomen in de huisvesting van 
slachtoffers van de woningnood 
in Parijs. Bij de verkiezing van de 
Grootste Fransman Ooit werd hij 

derde. Abbé Pierre overleed in 2007 
op 94-jarige leeftijd in Parijs. 

PROJECTEN
De eerste Emmausvestiging in 
Nederland startte in 1967 in Haar-
zuilens. De huidige vestiging in 
Bilthoven aan de Julianalaan 25 
werd in 1982 in gebruik genomen, 
nadat een groot garagepand met 
twee bijbehorende woningen kon 
worden aangekocht. Emmaus 
Bilthoven heeft vooral gekozen 
voor het ondersteunen van kleine 
projecten in ontwikkelingslanden, 
maar ook lokale projecten worden 
ondersteund, zoals de Voedselbank. 
Regelmatig komen vertegenwoor-
digers van projecten die onder-
steuning krijgen aan vrijwilligers 
van Emmaus vertellen waar ze mee 
bezig zijn. Op vrijdag 21 september 
waren John van Deemter van 
de stichting Ghana Schoolsup-
port uit Bilthoven en de Ghanees 
Anane Korsah in de Emmausves-
tiging in Bilthoven aanwezig om 
de projecten van de stichting toe 
te lichten. Anane is schoolhoofd in 
Corsa, een van de plaatsen waar 
Ghana Schoolsupport zich voor 
inzet.

TOILETGEBOUW
Anane Korsah stelt zich voor en 
zegt verheugd te zijn om in Neder-
land te zijn. Hij zegt nooit gedacht 
te hebben dat Indra en John van 
Deemter na hun eerste bezoek aan 
zijn streek terug zouden komen 
om te helpen. John van Deemter 

vertelt dat zijn vrouw en hij 25 jaar 
in Bilthoven wonen. Hun kinderen 
hebben op de Werkplaats op school 
gezeten. ‘We leven hier in een 
prachtige omgeving met goede 
scholen en we wilden onze kinderen 
een breder wereldbeeld geven. We 
gingen daarom naar Ghana waar 
we vijf weken rondgereisd hebben. 
Toen we onderweg toiletvoorzie-
ningen zagen dachten we dit is niet 
zoals het hoort. Terug in Neder-
land vonden we dat het mooi zou 
zijn als we een toiletgebouw op de 
Corsaschool konden realiseren. We 
namen contact op met Emmaus 
en hebben toen mede door hun 
bijdrage een toiletgebouw kunnen 
bouwen.’ In 2015 werd Ghana 
Schoolsupport een officiële stich-
ting. ‘Toen het toiletgebouw af was 
zeiden we: dat smaakt naar meer. 
We hebben in 2015 een naaischool 
met een docent opgezet waar tien 
tot vijftien meisjes elke dag heen 
kunnen. Via Marktplaats verza-
melden we ouderwetse handnaai-
machines. Die zijn daar heel goed 
te gebruiken, vooral ook omdat in 
Ghana de elektriciteitsvoorziening 
niet stabiel is. Een grote vervoerder 
heeft gratis het transport verzorgd. 
Volgend jaar doen de eerste twee 
meisjes van die school examen. Als 
zij voor het officiële diploma slagen, 
krijgen ze een eigen naaimachine 
en die zijn daar goud waard.’ 

SOLIDERE BASIS
‘Inmiddels zijn we verder gegaan 
en is ook een toiletgebouw in 

Emmaus laat afgedankte spullen herleven

V.l.n.r. John van Deemter van Ghana Schoolsupport, Emmaus voorzitter Inemie Gerards, het Ghanese 
schoolhoofd Anane Korsah en secretaris Bart Westerweel van Emmaus.

door Guus Geebel

Emmaus Nederland heeft 23 vestigingen die alle gericht zijn om het milieu te ver-
beteren door de verkoop van afgedankte spullen, die dan weer hergebruikt worden. 
Het geld dat dit oplevert wordt gedoneerd aan projecten in binnen- en buitenland. 
Emmaus Bilthoven is een Vereniging waar zo’n zeventig vrijwilligers actief zijn. 
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Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.wereldwinkeldebilt.nl

www.facebook.com/wereldwinkeldebilt

Wereldwinkel Maartensdijk in 
Dijckstate elke 3e zaterdag van de 
maand van 10.00–14.00 uur

Fair en duurzaam
We doen mee aan de week van de 
duurzaamheid van 6 tot 13 oktober.

Zaterdag 6 oktober
van 11.00 tot 15.00 uur Thais proeven 
en 20% korting op alle food

Donderdag 11 oktober
van 15.00 tot 20.00 uur preview van 
nieuwe relatie-en kerstpakketten.
Ze zijn verrassend.

Zaterdag 13 oktober
de hele dag 20% korting
op alle cadeauartikelen

En alle dagen
de tafels vol duurzame cadeauartikelen

Momentje voor jezelf

Njetina gerealiseerd. We zien nu 
dat er minder schooluitval is en 
dat de hygiëne sterk verbeterd 
is. Vorig jaar is er in een prachtig 
gebouw in Corsa ook een biblio-
theek geopend. Nadat we vorig 
jaar al onze projecten bezocht 
hadden bedachten we dat we een 
solidere basis moesten maken voor 
de samenwerking. Er is toen een 
comité van schoolhoofden opge-
richt en we bezochten de dertien 
armste scholen die hulp nodig 
hadden. We waren twee weken in 
Ghana en het was hard werken, 
wel twaalf uur per dag, maar het 
was een bijzondere ervaring toen 
de gebouwen officieel werden 
geopend. We kwamen ook tot de 
conclusie dat er op de scholen 
grote behoefte aan meubilair is. 
We hebben dat geïnventariseerd 
en afgelopen maand mei hebben 
we voor vijfhonderd plaatsen aan 
zitmeubilair geleverd. Er is nu een 
kleutergebouw in aanbouw waar 
Emmaus ook een donatie voor 
gegeven heeft. We werken met 
een hele korte lijn. Wij hebben 
de leiding over de stichting en 
de coördinator van alle school-
hoofden is verantwoordelijk voor 
alle projecten. Via de WhatApp is er 
bijna dagelijks contact.’

VERSCHIL MAKEN
Het kleutergebouw wordt in vier 
fasen gebouwd en betaald. Als 
een fase klaar is worden er via 
WhatsApp foto’s opgestuurd en 
een rapport over de stand van 
zaken. ‘Daarna maken we voor de 
volgende fase het geldbedrag over. 
De regen die in het regenseizoen 
vaak met bakken uit de hemel valt 

kan de planning flink in de war 
sturen. Er loopt ook een tweede 
meubelproject in samenwerking 
met de Werkplaats Kindergemeen-
schap, dat we in oktober hopen 
af te kunnen ronden. Met het 
comité van schoolhoofden over-
leggen we op dit moment over het 
programma voor volgend jaar. 

We willen ongeveer drie projecten 
realiseren. Toen we begonnen 
dachten we jaarlijks vijfduidend 
euro binnen te halen en nu is dat al 
voor het derde jaar het dubbele. We 
hebben een honderdtal supporters 
die ons steunen en werken samen 
met de Werkplaats. Ook Emmaus 
is ons altijd goed gezind en we zijn 
nog met andere sponsors bezig. 
Met bedragen tussen de 3500 en 
5000 euro kunnen we daar het 
verschil maken. Het is een enorme 

drive voor ons om verder te gaan. 
Wij zijn de initiatiefnemers, maar 
het is heel mooi de hulp te zien die 
we voor onze stichting krijgen.’  

BEHOEFTE
‘Wij kijken naar de behoefte die er is 
en laten ze zelf de voorstellen doen. 
In onze doelstelling zijn onderwijs 
en hygiëne speerpunten. Dus een 
toiletgebouw met stromend water. 
Normaal gesproken doen ze hun 
behoefte in de bush. Dat is een 
smerige bende, maar ook gevaar-
lijk omdat daar slangen zitten. 
Duurzaamheid zit niet in onze visie, 
maar we willen wel zo duurzaam 
mogelijk zijn. We doen aan sociale 
duurzaamheid. In Afrika wordt 
bijna niets weggegooid. Alles wordt 
gebruikt en wat wij weggooien 
wordt daar hergebruikt. Een kring-
loopwinkel zul je er dus niet vinden. 

Ghana heeft een waterkrachtcen-
trale die ongeveer de helft van 
de stroom voor het hele land kan 
leveren. De elektriciteitsvoorzie-
ning is echter niet stabiel. Als je in 
Ghana in een hotel bent zit je soms 

lange tijd zonder licht. Er is dan 
soms wel een aggregaat maar dat 
geeft een enorm kabaal. John van 
Deemter dankt Emmaus voor de 
steun die ze Ghana Schoolsupport 
steeds weer geven.

Bij kringloopwinkel Emmaus Bilthoven krijgen spullen een tweede 
kans.

Duurzaamheid omarmen
Dankzij Duurzaam De Bilt vieren we de Week van de 
Duurzaamheid met allerlei activiteiten. Als coalitie 
werken we dagelijks aan duurzaamheid, mede geïn-
spireerd door de Global Goals van de VN voor duur-
zame ontwikkeling. Ons coalitie-akkoord heet niet 
voor niets ‘Samen bouwen aan een topklimaat’. Met 
duurzaamheid als een van de speerpunten.

Het is goed om te zien hoe het thema in onze gemeente door steeds 
meer mensen wordt omarmd. Zo zien we steeds meer daken met 
zonnepanelen. Minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk is de 
groeiende aandacht voor isolatie. Naast het opwekken van energie 
is energiebesparing namelijk noodzakelijk om onze ambitie waar te 
maken (energieneutraal in 2030). En wat te denken van de grootse 
energierevolutie waar we voor staan: aardgasloos wonen en werken. 
Voor nieuwbouw is al veel geregeld, voor bestaande bouw zullen we 
samen met inwoners werken aan een wijkgerichte warmte-aanpak. 
Dan moet de gemeente zelf wel het goede voorbeeld geven. Dus 
komen er zonnepanelen op alle gemeentelijke panden die daarvoor 
geschikt zijn en houden we bij inkoop rekening met CO2-uitstoot 
door transport. 

Bouwen aan een topklimaat, dat zullen we samen moeten doen. 
We hopen dan ook dat deze special en Week van de Duurzaamheid 
daartoe motiveren en inspireren!

Anne Brommersma & Dolf Smolenaers
Wethouders duurzaamheid gemeente De Bilt

Op weg naar een energieneutraal huis
Bijeenkomst Slimme Financiering

Het team van energieambassadeurs van BENG! heeft veel kennis verzameld over financierings-
mogelijkheden. “Op de informatiebijeenkomst gaan we in op een aantal verschillende manieren 
om maatregelen te bekostigen. Er worden voorbeelden gegeven voor een aantal woningtypen 
met verschillende energielabels. Wat de investering zal zijn en hoe die kan worden gefinancierd 
en terugverdiend.”, aldus energieambassadeur Pieter Nap.

Gebouwgebonden financiering
Landelijk worden regelingen voorbereid die het gemakkelijker moeten maken voor huiseigena-
ren om de financiering rond te krijgen. Het idee erachter is dat duurzame investeringen moge-
lijk worden gemaakt uit de bespaarde energiekosten. Op de bijeenkomst geven Eize-Jan Bakker 
en Pieter Nap uitleg over begrippen als gebouwgebonden financiering en groene hypotheken. 
“Er is meer mogelijk dan je denkt!”

Locatie en tijd:
WVT-gebouw, Talinglaan 10, Bilthoven, 11 oktober, start 19.30 uur,
inloop 19.00 uur.

Veel huiseigenaren zijn al bezig met het energiezuiniger en duurzamer maken van hun 
huis. Technisch gezien is dat vaak niet eens zo lastig. Maar het goed isoleren van je huis, 

het plaatsen van zonnepanelen en een warmtepomp: het kost natuurlijk wel wat!
Als dat niet van de spaarrekening af kan, dan wordt het tijd voor slimme financiering.
Op donderdag 11 oktober organiseert energiecoöperatie BENG! een informatieavond 

over dit onderwerp. Er zijn interessante ontwikkelingen!

Zonnepanelen plaatsen op huis in De Bilt. Foto: Jenny Senhorst
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Heel veel keuken inbouwapparatuur
WESTBROEK – Wat moet u doen als er een inbouw-
apparaat in uw keuken defect is? Wie kunt u bellen voor 
reparatie of vervanging? Ruth en zijn medewerkers 
geven u daar  het antwoord op. Zij hebben een uitste-
kende servicedienst en zijn heel deskundig als het om 
vervanging gaat. In de winkel vindt u een grote collectie 
inbouwapparaten van diverse merken en prijzen, vol-
doende om u de meeste mogelijkheden te laten zien 
die in uw situatie passend kunnen zijn. Ruth houdt niet 
van opdringerigheid, maar wil onder het genot van een 
kopje koffie of thee graag met u meedenken. 

Uitgebreide service
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van was-

machines, koelkasten en 
vriezers de laatste jaren 
ontwikkeld tot een be-
trouwbare specialist op 
de vervangingsmarkt van 
inbouwapparatuur. Ruth 
Nagel: ‘Je moet creatief 
zijn bij het vervangen van 
oude apparatuur en extra 
service kunnen bieden. 
Dat gaat voor internet 

winkels te ver en keukenzaken verkopen liever nieuwe 
keuken’. Ruth gaat, indien nodig, eerst bij de klant thuis 
meten om te bepalen welke apparaten geschikt zijn als 
vervanger van de oude. Als er aanpassingen gedaan 
moeten worden aan de waterleiding, de elektra of de 
keukenkastjes dan doet onze vriendelijke en deskun-
dige monteur dat graag tegen vooraf afgesproken 
kosten. Vervelende verrassingen daar houden onze 
klanten niet van, ontzorgen natuurlijk wel. 

Keukenrenovatie 
Het zou kunnen dat u niet tevreden bent met alleen 
nieuwe keukenapparatuur maar dat u vindt dat er meer 
moet gebeuren. Er zijn wat problemen met kastjes, het 
aanrechtblad is lelijk en eigenlijk zou u ook graag een 
vaatwasser willen hebben in uw keuken. Een nieuwe 
keuken is niet nodig, de indeling is goed, u bent voor 
duurzaamheid en mogelijk woont u niet zo veel jaren 
meer in dit huis. Ruth kan u helpen. Door samen te 
werken met een keukenvakman kan hij uw keuken voor 
een gedeelte of compleet renoveren. Bij Vink Witgoed 
regelen ze alles voor u van A tot Z, dat wil zeggen: de 
keukenvakman komt bij u thuis kijken, hij bespreekt met 
u de mogelijkheden en maakt een uitgebreide offerte. 
U bepaalt welke keuzes u maakt en als u de opdracht 

geeft wordt deze, hoe groot of klein hij ook is, perfect 
uitgevoerd. Vanzelfsprekend geeft Vink Witgoed ook 
nadat de renovatie is afgerond, u de service die u ook 
op witgoed van hen gewend bent. U kunt met veel ple-
zier weer jaren vooruit met uw vernieuwde keuken. 

Blijvende service en aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt u 
snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieu-
we aankoop snel en op een tijd die u het beste schikt.
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig 
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder 
het genot van een kopje koffie of thee. Wie zich vooraf 
thuis wil oriënteren kan alvast een kijkje nemen op onze 
website. Mocht u na de levering een vraag of storing 
hebben, dan geeft Vink Witgoed ook thuis. Ruth en zijn 
medewerkers helpen u van A tot Z om zo snel mogelijk 
weer geholpen te zijn. 
Verkoop en service met persoonlijke aandacht!

Marja werkt bij Zuurbier & Co, een 
Aalsmeers bedrijf met een rozen-
kwekerij, Bilashaka Flowers, in 
Kenia. Daar werken maar liefst 
700 mensen die er met elkaar 
voor zorgen dat er jaarlijks zo’n 60 
miljoen rozen worden geprodu-
ceerd. De rozen van Bilashaka gaan 
voor een deel rechtstreeks per 
vliegtuig naar een aantal Europese 
afnemers, een ander deel gaat 
naar Aalsmeer van waar ze hun 
weg vinden naar bloemenzaken 
in het hele land. Veel van de rozen 
worden verkocht met een Fairtrade 
keurmerk. 

Dat betekent niet alleen dat de 
consument daar een eerlijke prijs 
voor betaalt, maar ook gaat er 
een premie naar de Keniaanse 
medewerkers die wordt ingezet 
voor voorzieningen waar de hele 
gemeenschap van profi teert. Die 
premie maakte het bijvoorbeeld 
mogelijk om in 2010 een middel-
bare school te starten in het nabij 
gelegen dorp Naivasha. De school 
telt inmiddels zo’n 120 leerlingen en 
levert een belangrijke bijdrage aan 
het vergroten van de toekomst-
mogelijkheden voor de kinderen 
van de werknemers, met name de 
meisjes. De Fairtrade-bijdrage van 
Bilashaka is daarnaast gebruikt 
voor het opzetten van een medi-
sche kliniek, waar naast medische 

hulp veel aandacht wordt gegeven 
aan aidspreventie en aan gezins-
planning. 
Wat heeft het Aalsmeerse bedrijf 
ertoe gebracht om deze keus te 
maken? Marja vertelt dat Zuurbier 
& Co al jaren bezig is veel aandacht 
te schenken aan de toepassing 
van innovatieve technieken zoals 
energiebesparing, het gebruik 
van zonne-energie en substraat-
teelt.Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zit als het ware in de 
DNA van het bedrijf, dat niet alleen 
eersteklas rozen wil telen, maar ook 
wil bijdragen aan een gezond werk-
klimaat met respect voor de mens 

en de omgeving. In haar presen-
tatie zal zij ook ingaan op de oplos-
sing die Bilashaka Flowers heeft 
gevonden om het watergebruik 
sterk terug te dringen. De bijeen-
komst begint om 16 uur en de 
toegang is gratis. Wel wordt ieder 
die wil komen, verzocht zich van 
tevoren telefonisch aan te melden 
(030 2200112). Bouwman Boeken 
zorgt voor fairtrade koffi e/thee, de 
Werkgroep Fairtrade voor sap uit 
de Wereldwinkel en BonbonMargo 
voor iets lekkers daarbij. Na afl oop 
ontvangt elke bezoeker een Fair-
trade roos van Bloemenboutique 
Fonville.

Het verhaal van de Fairtrade Roos
Wat maakt een Fairtrade roos tot een eerlijke bloem? Op vrijdagmiddag
12 oktober komt Marja Oudhuis dat uitleggen bij Bouwman Boeken in De Bilt op de 
Hessenweg.

Rozenkwekerij Bilashaka in Kenia.

We zijn er bijna
Verbouwen betekent verduurzamen dachten ze bij het Nieuwe 
Lyceum. Het prachtige gebouw van de onderwijsinstelling is ander-
half jaar lang op z’n kop gezet. “We hebben heel wat voor elkaar 
gekregen” zegt Dick Frantzen, rector/bestuurder. De 736 zonnepa-
nelen op het dak vormen het sluitstuk van de verbouwing. Na de 
herfstvakantie zullen de panelen de eerste zonnestroom opwekken. 
Maar er is meer gebeurd. Het enkelglas is overal vervangen door 
dubbel HR++glas. De ouderwetse TL-balken zijn vervangen door LED-
verlichting. Daarnaast wordt er dankzij een warmtepomp nog nauwe-
lijks gas verbruikt voor het verwarmen van het gebouw. Hiermee 
wordt de behoefte aan gas met ruim 80% teruggebracht. Frantzen: 
“Wij zijn blij met ons geweldige vernieuwde gebouw, waarin we 
toekomstbestendig onderwijs kunnen realiseren en we zijn trots dat 
we een steentje hebben bijgedragen aan een beter milieu!” Samen 
met energiecoöperatie Beng! heeft het schoolbestuur twee jaar 
geleden geïnventariseerd op welke wijze samengewerkt kon worden 
met partijen uit de directe omgeving van de school. Helaas kwamen 
er op dat moment uit dat overleg geen haalbare plannen. “De school 
heeft daarom zelf gekozen voor een investering in zonnepanelen en 
we gaan naar verwachting 60 procent van de energiebehoefte zelf 
opwekken. Duurzaamheid houdt daar niet op voor ons. Zo zorgen 
we ook dat er een aantal laadpalen bij het schoolgebouw komen, 
voor fi etsen en auto’s. Ook met de leerlingen zijn we in verschillende 
projecten serieus met het thema duurzaamheid aan de slag. Wordt 
vervolgd!”
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Duurzame tips van  
uw boekhandel

De verborgen impact 
Alles over een eco-positief leven

Check uw verborgen impact op 
www.mijnverborgenimpact.nl

€ 22,50

Het zero waste project
Een leuker leven met minder plastic

€ 20,00

MEET & GREET & DUURZAME WORKSHOPMEET & GREET & DUURZAME WORKSHOP
Nicky & Jessie Kroon
Auteurs van ‘Het zero waste project’

Datum: zaterdag 13 oktober 2018
Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: Bilthovense Boekhandel

Workshop verpakkingsvrije deodorant maken
Deelname gratis

Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1, 3722 GA Bilthoven
www.bilthovenseboekhandel.nl, 030-2281014

Josse Haarhuis is 21 jaar 
geleden geboren in De Bilt 
en mag zich nu al een duur-
zame voedselproducent 
noemen. Wat begon als 
een schoolproject, is veran-
derd in een serieuze duur-
zame onderneming. Met 60 
varkens, een kraamkamer 
in De Bilt, samenwerking 
met verschillende landgoe-
deren, een goede slager 
en Biltse Horecabedrijven 
is de cirkel rond. Josse laat 
zien dat de milieuvriende-
lijke, lokale voedselketen 
werkt. In zijn kraamkamer op 
kinderboerderij de Schaaps-

kooi in De Bilt, worden 
de biggen geboren. Hier 
worden de zeugen liefdevol 
opgevangen en verzorgd, 
door mensen die werken 
in het dagbestedingspro-
gramma van Reinaerde bij 
de Schaapskooi. De varkens 
leven op lokale reststromen 
zoals het brood van Van 
Eekeren en Van Ingen. 
Wanneer de biggen groot 
zijn gaan de varkens naar 
Landgoed Zuylensteyn waar 
zij helpen het landgoed in 
evenwicht te houden door 
de grond te bewerken. Hier 
mogen ze bovendien 2 keer 

zo oud worden als varkens 
uit de gangbare varkenshou-
derij. Daarna brengt Josse de 
varkens zelf naar de slager en 
komt het vlees weer terug 
naar De Bilt, waar het in 
lokale restaurants als ZEBS, 
Meneer Vink en Amis de 
consument bereikt.

Op 12 oktober in de week van 
de duurzaamheid organi-
seert Biltsheerlijk een dorps-
markt. Josse geeft u daar 
een persoonlijke presentatie 
over circulair varkenshouden. 
Waarom hij Pig Me gestart is 
en wat zijn drijfveren zijn.

Pig Me produceert duurzaam vlees
De jongste duurzame voedselproducent van gemeente De Bilt is Josse 
Haarhuis. Hij vertelt zijn verhaal in de week van de duurzaamheid. Op 
vrijdag 12 oktober kunt u hem van 15.00 tot 19.00 uur bezoeken op de 
duurzame Dorpsmarkt, waar hij een proeverij en presentatie geeft met 
zijn varkenshouderij Pig Me.

Josse Haarhuis: ‘Pig Me is de varkenshouderij van morgen, dichtbij de consument 
met lokale partners en duurzaamheid voorop’.

Expositie RecycleLab
Op 6 oktober opent Trudie van Haaster de expositie Textile - Art in 
Galerie Maan in de Kwinkelier met opvallende, kleurrijke mode crea-
ties die stuk voor stuk gemaakt zijn van resten textiel. Trudie wil met 
deze expositie mensen inspireren en hen laten verwonderen over 
de mogelijkheden van duurzame mode.

Trudie van Haaster was in 2017 genomineerd met Het RecycleLab als duurzaamste 
winkel in De Bilt. In haar pand in de Kwinkelier komen winkel, atelier lab, expositieruimte, 
kunst en duurzaamheid bij elkaar. Met haar creatieve inslag en haar liefde voor kleding 
weet ze van niets iets bijzonders te maken. Ze gebruikt daarvoor rest- en gebruikt mate-
riaal. Trudie: ‘Ik vind het niet alleen leuk maar ook heel belangrijk om mijn creaties zo 
duurzaam mogelijk te maken. En de afvalberg van textiel is al hoog genoeg. Waarom 
altijd nieuw materiaal gebruiken? Mijn uitdaging is om te laten zien dat je echt couture 
en exclusieve designs kunt maken van stoffen die er al zijn.’ Te bekijken op woensdag 
t/m zaterdag van 12 – 17 uur.

Kunst van Het RecycleLab.

Samen aan de slag
Appartementseigenaren gaan voor groen plan

Marianne Nevens van het Biltse VvE-platform vertelt over de bijeenkomst: “Vaak begint het 
met een paar enthousiaste leden van de VvE die met een superplan komen om de flat
duurzamer of energiezuiniger te maken. Zij lopen het risico om te ver voor de troepen
uit te gaan lopen.” De informatieavond op 10 oktober gaat vooral over het proces.
“Hoe betrek je iedereen er zo bij dat het een gezamenlijk plan wordt.” 

Deskundige Mimi Slauerhoff verzorgt een inleiding. Ook Ria Vossen en medebestuurslid Hans 
Pieter Strijbos zullen weer aanwezig zijn: “De bewoners en het bestuur zijn wat het onderwerp 
energie betreft echt afhankelijk van externe deskundigheid.
We gaan het stapsgewijs aanpakken.
Ook in de toekomst willen we in comfortabele 
koopappartementen wonen.” BENG! gaat na de
informatieavonden verder met concreet hulp
bieden aan VvE’s die gaan verduurzamen. 

Locatie en tijd:
WVT-gebouw, Talinglaan 10 in Bilthoven.
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Aanmelden via info@beng2030.nl

“De meeste appartementen hebben dubbelglas maar ondanks dat hebben we bij felle 
oostenwind toch last van tocht.” Bestuurder Ria Vossen van VvE Flatgebouw

Henri Dunant licht toe waarom ze een deskundige hebben gevraagd een plan voor
verduurzaming op te stellen voor de 45 jaar oude flat. Ze werd enthousiast door de
bijeenkomsten van BENG! voor Verenigingen van Eigenaren. Op 10 oktober zijn

appartementseigenaren in de gemeente weer welkom bij de bijeenkomst: 
Verduurzamen, hoe doe je het samen met de leden?’

VvE bestuurders Ria Vossen en
Hans Pieter Strijbos voor de flat.

Foto: Henk van de Weerd.
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Het Kippenhok
uniek, natuurvriendelijk  & oerdegelijk Bestemd voor +/- drie (kriel)kippen

Sedumdak 
Gemaakt van duurzaam Europees hout
Hemelwater opvang
   
Keuze uit een aantal glas-in-lood 
patronen
Twee legnesten
 
Natuurlijke zitstok
    
Handgeschilderde haan op douglashout
Mogelijkheid om een passende 
afrastering door ons te laten bouwen

Prĳ s incl. montage: 1800,- euro  
(incl. BTW)

Heeft u interesse in Het Kippenhok, 
dan kunt u contact opnemen met 
met Rick, 0623946119. 
Of stuur een mail naar 
info@rickjansentuinen.com. Wilt u 
het hok eerst in het echt zien? Dat 
kan in Groenekan. Belt u even om 
een afspraak te maken. 

Het kippenhok is geïnspireerd op het natuur-
vriendelĳ ke Tiny House concept maar dan 

voor uw kippen. Voor de bouw van het hok 
staan bĳ  ons kwaliteit en eerlĳ ke en duurzame 
materialen bovenaan. Het hok is uitgerust met 
een groendak, hemelwater wordt opgevangen 
en bewaard en we maken uitsluitend gebruik 
van onbewerkt, uit Europa afkomstig hout. Om 
het ‘hok’ ook daadwerkelĳ k de uitstraling van 
een Tiny House te geven, wordt het afgewerkt 
met een toepasselĳ k glas-in-lood raam. 
Dit tevens zorgt voor lichtinval in het hok. Wel 
zo prettig voor uw kippen. Thomas en Rick 
bouwen het hok op de door u gekozen plek en 
binnen één à twee dagen hebben uw kippen 
hun eigen ‘Tiny House’. 

Utrechts Landschap heeft in haar 
beleidsplan 2018-2023 een aantal 
speerpunten geformuleerd, waar-
onder het verduurzamen van 
de organisatie. Natuur en milieu 
zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

Daarom zet de natuurbeschermer 
zich maximaal in om bewust om te 
gaan met energie en grondstoffen. 
Een van de manieren om het ener-

gieverbruik van de organisatie te 
verminderen is het verder elektrifi-
ceren van het wagenpark. 

FIETS
Onlangs zijn de eerste hybride 
wagens geleverd: twee toezicht-
houders van Utrechts Landschap 
rijden nu rond in een duurza-
mere wagen. Een derde toezicht-
houder rijdt al een tijdje rond op 
een volledig elektrische motor. 

Boswachter Joris Hellevoort heeft 
er zelfs voor gekozen om het 
grootste deel van zijn dienstreizen 
per elektrische fiets te gaan maken. 
De komende tijd werkt Utrechts 
Landschap aan het verder verduur-
zamen van haar wagenpark. Meer 
over de speerpunten van Utrechts 
Landschap voor de komende 
vijf jaar is te lezen op www. 
utrechtslandschap.nl/beleidsplan.

(Kim Slaats) 

Utrechts Landschap 
verduurzaamt wagenpark
De kans wordt steeds groter dat je tijdens een bezoek aan de Utrechtse natuur een 
boswachter of toezichthouder tegenkomt die in een hybride of elektrische auto rijdt 
of op een elektrische fiets of motor. Dat komt omdat Utrechts Landschap haar wagen-
park stap voor stap gaat verduurzamen. 

Thea Sciarone is één van de toezichthouders van Utrechts Landschap die in een hybride wagen rijdt.

Repair Cafe met workshops 
Op zaterdag 6 oktober is er Repair Cafe bij de WVT 
in Bilthoven Talinglaan 10 in Bilthoven, van 11.00 tot 
15.00 uur, waar kapotte spullen gerepareerd worden 
met hulp van ervaren reparateurs.

Het Repair Café wordt georganiseerd door Transition Town de 
Bilt in samenwerking met welzijnsorganisatie WVT. 

Begeleiders van Klimaatgespreken (initiatief uit De Bilt) geven work-
shops van 30 minuten over ‘hoe het gesprek over het klimaat’ aan te 
gaan. 

Het Repair Café doet daarnaast mee aan de fietsverlichtingsactie van 
de ANWB; er is extra materiaal aanwezig om te helpen de fietsverlich-
ting weer helemaal in orde te maken. 

Voor ouders die met hun kinderen willen komen repareren is er 
een ruimte ingericht waar onder begeleiding van vrijwilligers speel-
goed, computers, apparaten en fietsen kunnen worden hersteld. De 
toegang voor dit alles is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom. 
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‘We zijn al best ver gekomen’ vindt voor-
zitter Frans van de Tol. ‘Het is een proces dat 
drie jaar geleden is gestart. Ik was me ervan 
bewust dat er binnen onze accommodatie 
veel energie verspild werd. Gaandeweg werd 
dat besef binnen de vereniging sterker en 
kwam er ook meer oog voor duurzaamheids-
maatregelen. Onze eerste actie was om aan 
de leden voor te stellen te investeren in 90 
zonnepanelen op het dak. Daar gingen de 
leden mee akkoord. We hebben dit uit eigen 

middelen bekostigd. Ook een kwestie van 
pragmatisch denken. Geld op de bank levert 
weinig op. Zonnepanelen leveren wel geld op 
en je doet een investering in het milieu’. 

ENERGIEZUINIG
Vervolgens heeft SVM een apparaat gekocht 
waarmee kon worden uitgelezen wat het 
verbruik is van alle elektrische apparaten. 
Vooral in kantine en keuken staat veel elek-
trische apparatuur. Dit was aanleiding om 

direct twee grote koelkasten te vervangen 
voor een energiezuinige koelkast. Ook 
de koelapparatuur onder de bar werd 
vervangen door zuinige apparaten. Dat 
leverde al direct een besparing op van 50% 
aan stroomkosten. Daarna werd ledverlich-
ting met bewegingssensoren aangebracht 
in gangen en toiletgroepen. Frans van de Tol 
daarover: ‘Als je er logisch over nadenkt zijn 
het voor de hand liggende acties. We zijn 
twee jaar geleden begonnen met een proef 
met 1 kleedlokaal. We hebben daar een druk-
systeem op het water en ledverlichting met 
sensoren. We zijn nu aan het kijken wat dat 
heeft opgeleverd’. 

LEDVERLICHTING
Het is niet zo dat SVM een pot geld heeft om 
al deze zaken te bekostigen. Daar wordt voor 
gespaard in relatie tot de jaarlijkse fi nanciële 
resultaten. En er moeten keuzes gemaakt 
worden. De aanschaf van een energiezuinige 
geiser is daar ook het gevolg van. Maar er 
staat nog een grote wens op de verlanglijst. 
Frans van de Tol: ‘We willen dolgraag de veld-
verlichting vervangen voor ledverlichting. 
Dat zou een enorme besparing betekenen. 
We zijn nu grootverbruiker en zitten in de 
duurste tariefklasse. Het zou heel veel geld 
sparen wanneer SVM de beschikking zou 
krijgen over ledverlichting. We zijn hierover 
in gesprek met de wethouder’.
Energie besparen door verenigingen met 
een eigen accommodatie is een kwestie van 

verstand en met aandacht naar de energie-
huishouding kijken. ‘Het is onze ervaring dat 
wanneer je hier inzicht in hebt je als club al 
een heleboel energiekosten kunt besparen 
door effi ciënter en zuiniger met energie om 
te gaan. Met een paar kleine investeringen 
kun je al veel rendement halen’ aldus Frans 
van de Tol. 

Duurzaamheid en kosten besparen 
gaan bij SVM hand in hand
door Kees Diepeveen

Voetbalvereniging SVM uit Maartensdijk heeft in drie jaar tijd al 
veel duurzaamheids-maarteregelen genomen. Voorzitter Frans 
van de Tol draait er niet omheen dat bezuinigingsmaatregelen de 
aanjager zijn geweest om ook goed naar duurzaamheidsmogelijk-
heden te kijken waardoor het mes aan twee kanten snijdt.

Met 90 zonnepanelen voorziet SVM voor een groot deel in de eigen energiebehoefte.

Energie slurpende koelkasten zijn ver-
vangen door energiezuinige inbouwkoel-
kasten.

Een grote wens van SVM is lichtmasten met ledverlichting.

Duurzaamheid, verder kijken dan vandaag

Platform Respectvol Samenleven De Bilt stelt zich ten doel een maat-
schappelijk klimaat te scheppen, waarin mensen onderling, maar ook
bevolkingsgroepen, dichter bij elkaar komen te staan. Behalve respect 
naar anderen, staat ook respect voor de leefomgeving hoog
aangeschreven bij dit Biltse platform. Een hot item heden ten dage.

‘Duurzaamheid betekent verder kijken dan vandaag’, begint Frans Poot, 
lid van het Platform Respectvol Samenleven De Bilt zijn verhaal. 
Duurzaamheid en respect voor de leefomgeving liggen dichtbij elkaar.
Ik zeg altijd “begin bij jezelf”, dus geen afval weggooien op straat of in de 
natuur, maar zoveel mogelijk hergebruiken. Hee�  u een kapot
apparaat? Breng het naar Repair café, één van de leden van ons
Platform. Een reparateur maakt het en het product gaat voor een twee-
de leven’. Repair Café startte 7 jaar geleden met een kleine groep
vrijwilligers. Inmiddels is de groep uitgegroeid tot een grote, enthousiaste 
groep reparateurs, met diverse kundigheden en in lee� ijd variërend van
17 tot 87 jaar. Elke maand is zij te vinden in het buurthuis van de WVT. 
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RIBLAPPEN 
Per 500 gram

399
Kiloprijs 7,98

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

 
 

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO

ALLE NIEUWE WIJNEN
Heel veel soorten waaronder  
Bloemfontein, Flor de Zalin, Terrapura,  
Viña Chela of Vega Cascajo 
Fles 750 ml

Geen 18, geen alcohol

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

Geen 18, geen alcohol

25%
KORTING

KIPDIJBRAADSTICKS, 
KIPDRUMSTICKS OF 
KIPPENBOUTEN
2 schalen à 600-900 gram

 

2 VOOR

500

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

KIES & MIX VLEES OF VIS 
3 schalen met de sticker  
‘kies & mix 3 voor 7,50’

3 VOOR

750

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

BAVARIA, GROLSCH, 
HERTOG JAN, AMSTEL OF 
BRAND HERFSTBOCK
Alle soorten 
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

KOOPMANS ZOETE 
BAKMIXEN
2 verpakkingen à 220-465 gram

2e
HALVE
PRIJS*

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

JUMBO AARDAPPELEN
Alle soorten 
Zak 3 kilo

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

1+1
GRATIS*

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

ROOMBOTER 
APPELTAARTJE
Uit eigen oven  
Per stuk

299299

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018
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Vrijwilliger in Beeld
Anco Wientjes – Warande Leendert Meeshuis

In het kader van de serie ‘Vrijwilliger in beeld’ gingen we in gesprek met Anco Wientjes. Anco 
zet zich elke week een paar uur in als vrijwilliger bij het Antroposofische 

Leendert Meeshuis op het Berg en Bosch-terrein in Bilthoven. 

Heerlijk in de zon gezeten in de 
prachtig beschutte tuin van het 
Leendert Meeshuis, ontmoeten we 
Anco Wientjes; hij is sinds twee 
jaar vrijwilliger en helpt de mede-
werkers van het Leendert Mees-
huis. ‘Ik doe die dingen waar ze op 
dat moment geen tijd voor hebben 
of waar extra handjes nodig zijn’, 
vertelt hij. 

Duimen draaien
Anco is twee jaar geleden na veel 
te hard te hebben gewerkt in de 
ICT-branche en door persoonlijke 
omstandigheden in een burn-out te-
recht gekomen. Hij kwam zichzelf 
letterlijk tegen. ‘Ik zat plotseling 
op mijn zolder duimen te draaien’, 
zegt Anco. ‘Een beetje eenzaam te 
zijn met een burn-out op de koop 
toe. Ik heb mijzelf toen beetgepakt 
en bedacht dat ik iets moest gaan 
doen. Op aanraden van een ken-
nis heb ik gewoonweg aangebeld 
bij het Leendert Meeshuis en bij 
de Schutsmantel en gevraagd of 
ze vrijwilligers zochten. Ik wilde 
iets gaan doen voor ouderen met 
dementie, dat stond voor mij vast. 
Waarom? Omdat ik het idee had 
dat dit mij verder zou helpen om uit 

mijn isolement te komen én bij het 
verwerken van mijn burn-out’.

Remedie
‘En dat klopte. Door het contact met 
deze mensen is mijn leven weer op 
het spoor gekomen’, vertelt Anco. 
‘Ik heb ontdekt niet alleen met din-
gen bezig te willen zijn (ICT), maar 
dat ik eigenlijk het liefst met mensen 
werk. Ik doe op zich heel eenvoudig 
werk. Elke maandagochtend ga ik 
kijken waar ik mij verdienstelijk 
kan maken. Ik schenk koffie met 
een koekje, help bij het eten en zoek 
vooral het contact met de bewoners. 
Ik probeer ze te prikkelen met een 
gesprek, soms is het niet veel meer 
dan oogcontact. Ik merk hoe belang-
rijk dat is en hoe zij hierop reageren, 
zich openen en geluk ervaren. Ook 
al zeggen ze soms niets, je merkt 
dat ze een beetje vrolijker worden. 
Hierdoor leerde ik steeds positiever 
te denken over mijn eigen situatie, 
wat ik nog had en zij al lang kwijt 
waren!’

Ervaar het ook!
‘Ik wil één heel belangrijk ding 
meegeven in dit interview’, be-
nadrukt Anco. ‘Ga eens een och-
tend werken als vrijwilliger in een 
zorgcentrum zoals het Leendert 
Meeshuis of de Schutsmantel. Voel 
wat je – ook als ICT’er - kunt be-
tekenen. Het brengt je terug naar 
jezelf en je ziet in hoe goed je het 
zelf hebt en wat je kan doen, hoe 
eenvoudig ook, voor deze vaak 
heel lieve mensen. Zelf sta ik weer 
op het punt om te gaan werken. 
Ik heb met mijn nieuwe werkge-
ver afgesproken dat ik vier dagen 
ga werken. Die vijfde dag is voor 
mijn vrijwilligerswerk. Ik wil de 
mooie momenten die ik ervaar door 
te werken met deze mensen, niet 
kwijt. Voor geen goud!’ 

Ook zin om vrijwilligerswerk te 
doen? Doe dan op zaterdag 13 
oktober tussen 11.00 en 14.00 uur 
mee aan de Vrijwilligersbanenroute 
van Mens De Bilt. Er is dan tevens 
een vrijwilligersbanenmarkt in Het 
Lichtruim. Meer informatie hier-
over en over de deelnemers is te 
vinden op www.mensdebilt.nl. 

(Hans Lebbe)

Ontmoeting in 
café-restaurant 

In de tuinkamer van café-restaurant Buiten aan de Hessenweg (De 
Bilt) organiseerde Mens De Bilt een middag met de titel ‘Samen leuke 
dingen doen’. Eigenaar Rob had zijn ruimte ter beschikking gesteld 
voor een ontmoeting van inwoners die iemand zochten om samen iets 
te ondernemen. Dat kon heel verschillend zijn; samen tuinieren, naar 
de film, eten en nog veel meer. Het was de hele middag een gezellige 
inloop van belangstellenden. Meerderen van hen vonden een maatje 
om samen op te trekken. Mens De Bilt wil dit project ook in andere 
delen van de gemeente een vervolg geven. Eigenaren van uitspannin-
gen kunnen zich daarvoor melden.                                    (Frans Poot)

Samen leuke dingen doen start in een café.

Vrijwilliger Anco Wientjes in de prachtige tuin van het Warande Leendert 
Meeshuis.

Bar de Kelder gaat weer open
door Henk van de Bunt

Het is een tijdje stil geweest rondom de Kelder. Maar hier gaat verandering in komen. Vanaf 
zaterdag 6 oktober zal de Kelder weer wekelijks open zijn. 

Eind maart 2017opende Stichting 
LifeWireZ dit nieuwe jongeren-
centrum. Daarvoor was men druk 
bezig geweest met de verbouwing. 
Jongeren hielpen zelf ook mee. Uit-
eindelijk is de ruimte voorzien van 
een bar, pooltafel, tafelvoetbaltafel, 
chilhoek, game/filmhoek en nog 
veel meer. Initiatiefnemers waren 
en zijn Richard Verhoef en Robert 

van Loenen, die een speciale stich-
ting in het leven hebben geroepen 
‘Stichting LifeWireZ’. ‘Deze naam 
staat voor vriendschap die het leven 
verandert’, aldus Robert. ‘Wij heb-
ben de HBO-studie Jongerenwerk 
gedaan. Daar heb ik een stichting 
voor jongeren en geloof mogen 
uitwerken’. Richard Verhoef: ‘Life-
WireZ wil jongeren in de gemeente 

De Bilt een gave plek geven. Op dit 
moment is er weinig voor de jeugd. 
Wij hopen dat ‘de Kelder’ weer een 
plek mag zijn waar jongeren elkaar 
kunnen ontmoeten. Vanuit onze 
visie willen we jongeren ook weer 
helpen de rode draad in hun leven 
te vinden, door samen geloof & le-
ven te delen’.

Kelder
‘De Kelder is een uitgaansgelegen-
heid in Bilthoven voor alle jonge-
ren van 16 jaar en ouder. Iedere 
zaterdagavond is de Kelder open 
van 21.00 tot 00.30. Samen met je 
vrienden kun je hier gratis gebruik 
maken van de pool en tafelvoetbal-
tafel. Lekker een drankje doen aan 
de bar. Gamen op een groot scherm. 
Of gewoon lekker chillen en genie-
ten van je zaterdagavond. De Kel-
der is gevestigd aan Julianalaan 42 
in Bilthoven.

Richard Verhoef Bij de ingang van de Faitrade (Centrum-)kerk
’Om de kerk heen naar achteren kom je bij de Kelder. 

10-kamp bij Zideris
Zaterdag 29 september droegen medewerkers van de gemeente De Bilt weer vrijwillig bij 
aan de jaarlijkse Sport- en Speldag voor inwoners met een verstandelijke beperking. Zij 

organiseerden de dag in samenwerking met Mens De Bilt, voor en met cliënten van Zideris, Het 
Thomashuis en De Paraplu.

De cliënten namen deel aan de Sport- en Speldag 
onder begeleiding van 15 vrijwilligers vanuit de 
gemeente. De groep vrijwilligers van de gemeente 
werd ondersteund met extra professionele begelei-
ders. De activiteit vond plaats op het terrein van Zi-
deris (Huis ter Heide). 

De activiteiten startten even na 13.00 uur. Vervol-
gens werd in 10 groepen een parcours van in totaal 
10 spellen afgelegd, grotendeels afkomstig uit de 
spelbus die de gemeente hiervoor ter beschikking 
stelde. Na het laatste spel, werd met de hele groep 
samen pannenkoeken gegeten, waarna de prijsuit-
reiking en afsluiting van de dag plaatsvond. 

In afwachting van de laatste deelnemers instrueert Erik Rijken van 
Zideris alvast de deelnemers. [foto Henk van de Bunt].
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Winnaars schoolkorfbaltoernooi 
Afgelopen vrijdag vond het Jumbo Jelle Farenhorst Schoolkorfbaltoernooi plaats, 

georganiseerd door korfbalvereniging Tweemaal Zes. 

Het schoolkorfbaltoernooi is een 
jaarlijks terugkerend evenement dat 
al vrijwel vanaf de oprichting van 
de vereniging (1968) georganiseerd 
word. Het volledige programma is 
onder schooltijd zodat alle kinderen 
in plaats van een lesdag een heer-
lijke dag sporten hebben. 

Gratis meetrainen
Lijkt korfballen je leuk ga dan eens 
een keertje mee met een al korfbal-
lend klasgenootje. Iedereen mag 4 
keer gratis mee trainen op de TZ-
velden. Kijk op de website voor de 
trainingstijden. www.tweemaalzes.
nl. Voor de kinderen van 4 t/m 6 
jaar is er ‘training’ in spelvorm 
(Kangoeroetjes) op zaterdag van 
9.30 tot 10.30 uur . Voor de kinde-
ren van 7 t/m 9 jaar (Pupillen) en 
ouder is er door de weeks een trai-
ning en op zaterdag een wedstrijd. 

KinderzwerfboekStation 
Koos Vorrinkhuis

Op 3 oktober start de Kinderboekenweek. Op deze dag roept Kinderzwerfboek iedereen op 
om de boekenkast op te ruimen en kinderboeken te laten zwerven. Als er meer boeken zwerven 

kunnen meer kinderen een leuk boek lezen. Kinderen die boeken lezen hebben een betere 
taalontwikkeling en een grotere kans op een goede toekomst. 

Bij het KinderzwerfboekStation 
Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche, 
Koudelaan 16, kunnen kinderboe-
ken worden gebracht zodat andere 
kinderen ze kunnen lezen. Ook kan 
ieder kind hier een boek uitzoeken. 
Een KinderzwerfboekStation is een 
plek waar kinderen boeken kunnen 
brengen of halen om thuis te lezen. 

Er zijn 2.500 KinderzwerfboekStati-
ons in Nederland, allemaal te vinden 
op: www.kinderzwerfboek.nl.

Voorleesfeest
KinderzwerfboekStation Koos Vor-
rinkhuis organiseert op 3 oktober 
van 14.00 tot 16.00 uur een voor-
leesfeest met griezelverhalen voor 

kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Je kunt ook boeken ruilen en een 
mooie kleurplaat maken. Een kin-
derzwerfboek is een boek met een 
zwerfsticker op de kaft. Iedereen 
kan kinderboeken uit zwerven stu-
ren zodat andere kinderen ze kunnen 
lezen. Zwerfstickers zijn gratis aan 
te vragen. 

Eeuwfeestviering 
in Efteling

De Julianaschool bestond maandag 1 oktober precies honderd jaar. Dat 
werd voor de hele school 
gevierd met een bezoek 
aan de Efteling. Om half 
negen vertrokken 500 leer-
lingen allemaal met oranje 
hesjes en 95 begeleiders in 
acht bussen naar Kaatsheu-
vel. De organisatie van het 
evenement was in handen 
van José van de Hoef, die 
de directie van de school 
algemeen en administratief 
ondersteunt. [GG]

Het instappen gebeurt heel gedisciplineerd.

Boekenmarkt in
Martin Luther Kingschool

De komende weken is er op de Martin Luther Kingschool in Maarensdijk veel aandacht 
voor de kinderboekenweek. Het thema is ‘Vriendschap’; een thema waar in samenhang met 

Kanjertraining veel mee kan worden gedaan.
 

De kinderboekenweek start met de 
hele school tijdens een ludieke ope-
ning. Vervolgens wordt het thema 
‘uitgediept’ tijdens de lessen in de 
klas. In de school is een speciaal 
leeslokaal waar kinderen uit ver-
schillende groepen lekker ‘chill’ 
kunnen lezen. 

Woensdagmiddag 10 oktober is 

de inmiddels traditionele boeken-
markt. Tijdens deze markt worden 
boeken verkocht. Nieuw dit jaar is 
de verkoop van gezelschapsspelle-
tjes. De opbrengst komt ten goede 
aan nieuwe leesboeken voor de 
school. Wie nog (oude) leesboeken 
of spelletjes heeft voor kinderen in 
de basisschoolleeftijd kan deze aan 
de school schenken: deze worden 

vanaf donderdag 4 oktober verza-
meld door kinderen van de school. 
Vanaf 4 oktober is er alle lesdagen 
iemand aanwezig om ze in ont-
vangst te nemen. De leerlingen van 
groep 8 gaan de boeken en spelle-
tjes op woensdag 10 oktober tussen 
14.00 en 15.00 uur verkopen in de 
Martin Luther Kingschool. 
        (Arjan Dam)

Sponsorcontract verlengd

Bouwbedrijf Marco Willemse heeft zijn sponsorcontract met korfbal-
vereniging Tweemaal Zes verlengd. Naast dat Marco de club financieel 
daarmee steunt zorgt hij er ook nog eens voor dat er maar liefst twee 
teams gekleed zijn in een shirt met zijn logo. 

(Hester Ploeg-van Laatum)

Jumbo en TZ

Jumbo Jelle Farenhorst verlengde het contract met Korfbalvereniging 
Tweemaal Zes. De komende jaren zal het logo van Jumbo het shirt van 
de TZ - selectie sieren. Joep Gerritsen overhandigde namens de vereni-
ging een bloemetje.                           (Hester Ploeg-van Laatum)De wisselbeker voor groep 7 en 8 is veroverd door de Martin Luther Kingschool.

De winnaar van de wisselbeker voor groepen 5 en 6 is ‘t Kompas 
geworden.

José van de Hoef en de chauffeurs zorgt dat alles op rolletjes gaat.



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

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

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

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

Jezus zegt: Ik geef Mijn schapen Eeuwig Leven en zij zullen 
zeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 
Mijn hand roven! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Collecteren voor de brandwondenstichting; wie heeft er zin 
om in de week van 7-12 oktober mee te helpen? Ben jij dat, bel 
dan met Jaap 06-23630638

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

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

Cursussen/ trainingen 
Maak uw lichaam sterker en flexibeler en word bewust van 
uw houding. Volg daarom Pilateslessen bij DRBM. Pilates is 
interessant voor mensen met weinig sportervaring, ervaren spor-
ters en ouderen. De lessen worden elke woensdag gegeven om 
19:30 en 20:30 uur op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u aan voor 
een gratis proefles. Ook privé-trainingen zijn mogelijk. Voor 
meer informatie en/of vragen, bel naar 06 30 44 34 85 of surf 
naar www.drbm.nl

Gratis proefles cello op zaterdag 6 oktober In Kunstenhuis 
Biltse Muziekschool, Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven 
van 11.00 - 13.30 uur. In ontspannen sfeer. Graag vooraf 
opgeven. Sms: je naam & cello proefles of bel (ook zater-
dag) naar 06 19067441, Frank Linschoten cellodocent: voor 
basisscholieren(v.5 jr), tieners/volwassenen. Cello: heeft een 
mooie klank, is een liedjes, melodie en samenspel instrument. 
kunstenhuis.nl/proeflesdag-muziek

Nu ook iedere dinsdagavond yoga in Hollandsche Rading 
Vanaf 1 oktober kun je nu, behalve op maandagavond van 
19.30 - 20.30 ook op dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur in het 
Dorpshuis in Hollandsche Rading een yogasessie volgen. De ses-
sies worden gegeven door ervaren yogadocente Mirjam de Boer. 
Meer info:www.soepelengezond.nl Tel. 06-57314774
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Te koop aangeboden
Horloge batterijen en 
HORLOGEBANDJES bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672

Indoor TAFELTENNIS 
TAFEL merk Andro, verrijd-
baar en wedstrijd formaat. In 
zeer goede staat. €150,-. Tel. 
06-11390830

Ruime tweepersoons 
CARAVAN te koop, merk 
Adria Linea, bouwjaar 1993, 
met luifel, in goede staat, 
licht interieur, €2300,-. Tel. 
0346-211368

4 BENCHES €35,-. Samen 
€100,-. Tel. 06-45328123

Goede lieslaarzen maat 7 €20,-
Mooie dekens €7. Tel: 0346-
211738

Tafelmodel vriezer 85x59x60 
cm. wit,4 laden incl handlei-
ding. Ideaal voor starter/student 
€20. Tel 030 2284394

Zo goed als nieuw Heren jack 
kleur donker antraciet merk 
Bartlett maat XL €35,- tel. 
0346-213501

Sier/Smeedijzer hekwerk voor 
een deur, raam 102 cm x 72 cm 
€45,- Tel. 06-36101523

Sier/Smeedijzer hekwerk voor 
een deur, raam 99 cm x 65 cm 
€40,- Tel. 06-36101523

5 spannende kinderboeken 
serie 'ik ben niet bom' voor 
dyslexie, ook gewoon leuk 
€20. tel. 06-11335275

4 Monsterjacht boeken nieuw, 
van €30,- voor €15,- tel. 
06-11335275

Pewag sneeuwkettingen fx 
67 s. Ze zijn gebruikt voor 
een citroen picasso. €10,- 
Tel: 06-14040516

Verchroomde fruitkorf hoogte 
17, diameter 24,5 cm €4,- Tel: 
06-14040516

Herenhorloge groene wijzer-
plaat en een blauw bandje. 
Loopt op batterij zgan €10,- 
Tel: 06-14040516

Stalen bedden 1 zwart 1 zilver 
incl. lattenbodem €25,- per 
stuk. 06-13549374

Overcompleet: mooie ruime 
2zits-bank met losse rugkus-
sens, neutrale kleur. €50,-. Tel. 
06-19691119

Isover platen, 5 stuks, 
135x60x6 cm, steenwol. €2,-. 
Tel. 030-2288994

Bureaustoel (voor scholier, 
student) Hoog model, metalen 
frame, wieltjes. kleur: zwart, 
grijs. Komt van Ikea model 
Marcus. Bon aanwezig. €50,-. 
Tel. 06-42448590

2 stuks TZ-korfbalrokjes per 
stuk €10,-. Maat S (34) Tel. 
06-41915098

Hummel trainingspak mt 164 
€30,-. Kleur: zwart/oranje/wit 
en TweemaalZes shirt mt S, 
met logo van TZ erop €15,-. 
Kleur: zwart/oranje/wit. Tel. 
06-41915098

Spel mens erg je niet beide 
kanten speelbaar. €5,-. Tel. 
0346-243758

Fc Utrecht sjaal/das, ziet er 
nog als nieuw uit. €10,-. Tel. 
0346-243758

Sphinx wastafel kolom wit. 
€50,- Nieuwprijs €300,-. Tel. 
06-30931356

Openhaard hout eiken zeer 
droog, kist vol 600 liter. 
Bezorgen in overleg €32,50 
per kist. Tel. 06-52542564

Twee latten bodems voor 
een 2 persoons bed. Afm. 
140x200cm. Zit nog in de 
verpakking. €50,-. Tel. 0346-
243758

Lichtbalk €15,-. Tel. 
06-45328123

Fietsen/ brommers
TANDEM €75,- 2 heren en 
1 damesfiets, elk €50,- Alle 4 
samen €150,- Tel. 06-45328123 
Fietsendrager €50,-. Tel. 
06-45328123

Activiteiten
GARAGE VERKOOP zat. 
6 oktober. Tijd: 10-13 uur. 
Maartensdijk Merellaan 5

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

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

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

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

TUINMAN werkt ecologisch. 
Voor gratis kennismaking bel: 
06 21290891
www.tuinvreugde.nl

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

OPPAS voor enkele middagen 
per week voor kinderen basis-
school. Tel. 06-22355795

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RIJLESPAKKET 30 les-
sen + examen of evt. her-
examen € 1199,- Interesse? 
Rijschool Bloksgewijs in De 
Bilt 06-46177169

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

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

 Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Kom erbij
Van 27 september tot 6 oktober is het de ‘week tegen eenzaamheid’. We willen de 
inwoners van gemeente De Bilt stimuleren om zelf af te stappen op een ander,
om oog voor elkaar te hebben en met elkaar in gesprek te gaan. We verspreiden 
een ‘festivalbandje’ waarmee men herkenbaar is voor de ander. Met dit armbandje 
geeft u aan dat u achter onze boodschap staat en dat u zelf actief wil bijdragen 
door met iemand in gesprek te gaan. Doet u mee?

Vrijwilligersbanenroute
Op zaterdag 13 oktober van 11.00-14.00 uur is er de Vrijwilligersbanenroute. 
Tijdens deze route kunnen vrijwilligers kennis maken met maatschappelijke
organisaties en ervaren hoe het is om vrijwilligerswerk te doen. Komt u ook naar 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven?

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

Orgaandonatie

Veel is er al over geschreven en gesproken. Maar heb-
ben Bijbel en kerk ook wat te zeggen over de vragen 
rondom orgaandonatie? Op dinsdag 9 oktober (20.00 
uur) is er in de serre van de Centrumkerk, Julianalaan 
42, in Bilthoven een avond over dit onderwerp. Ds. 
Henk Boter, predikant in Apeldoorn en zelf orgaan 
ontvanger, neemt zijn gehoor mee naar Bijbelse- en 
geloofsperspectieven. Ineke Stienstra, huisarts te 
de Bilt, gaat in op de vele (indianen-)verhalen die 
er bestaan rond orgaandonatie en vertelt over de 

feitelijke kant. De bedoeling van de 
sprekers is dat belangstellenden zo tot 
weloverwogen keuzes kunnen komen. 

Informatiebijeenkomst 
voor mantelzorgers

Op donderdag 11 oktober van 14.00 tot 
16.00 uur organiseert het Ontmoetings-
centrum Rinnebeek in samenwerking 
met Bibliotheek Idea te Bilthoven de 
informatiebijeenkomst ‘Omgaan met 
veranderend gedrag bij mensen met 
dementie’ in Bibliotheek Idea aan het 
Planetenplein 2 in Bilthoven. Psycho-
loog Judith van Diepen zal toelich-
ten uitleggen wat de symptomen van 
dementie zijn en welke gedragingen 

er bij dementie voor kunnen komen. 
Ze geeft tips en informatie hoe er door 
de mantelzorgers mee omgegaan kan 
worden. Het is een interactieve bijeen-
komst. Er is ruimte om ervaringen met 
elkaar te delen en vragen te stellen. De 
informatiebijeenkomst is gratis; s.v.p. 
vooraf aanmelden tel. 06 83807459 of 
e-mail ocrinnebeek@debilthuysen.nl. 

Kunstlezing

Donderdag 11 oktober zal kunsthis-
torica Mirelle Nunes een kunstlezin-
gen verzorgen over Leonardo da Vinci. 
Emotie en Expressie in wijkcentrum 
WVT aan de Talinglaan 10 in Biltho-
ven. Zie ook www.kunstuitzeist.nl.



Nova met lege handen 
Deze zaterdag kwam EKVA uit Almere op bezoek bij Nova. In 
de eerste helft was het Nova die de voorsprong nam, maar EKVA 
bleef goed bij. Na de rust wist Nova nog maar vijf keer te scoren. 
Dit was te weinig om de wedstrijd te winnen. EKVA ging er met 
de winst van door. 

Vanaf de eerste minuut liet Nova goed spel zien. Het team uit Biltho-
ven kon lange aanvallen draaien en wist daarmee al snel op een 2-0 
voorsprong te komen. EKVA had direct een antwoord door snel terug te 
scoren. In de loop van de eerste helft gingen beide teams gelijk op, maar 
nam Nova elke keer de voorsprong. Het team uit Bilthoven wist maar 
niet los te komen van haar tegenstander. Beide vakken hadden moeite 
met scoren en konden niet genoeg druk leggen op de aanval van EKVA. 
Net voor de rust wist EKVA een doelpunt te scoren waardoor de spelers 
uit Almere met een 8-9 voorsprong de kleedkamers op zochten.

In de tweede helft stopte Nova met doelpunten maken. De creativi-
teit die Nova in de eerste helft liet zien was verdwenen. Nova bleef 
volharden in statisch spel en liet te veel toe in de verdediging. EKVA 
greep haar kans en kwam meer in de wedstrijd. In de tweede helft 
wist Nova maar 5 doelpunten te scoren, wat niet genoeg was om het 
EKVA lastig te maken. Hier en daar werden nog wat tactische wis-
sels gedaan, maar het mocht niet baten. Met nog vijf minuten spelen 
deelde EKVA de genadeklap uit met twee snelle doelpunten. Nova 
moest toekijken hoe deze wedstrijd werd verloren. Met een eindstand 
van 13-18 floot de scheidsrechter af en incasseerde Nova haar eerste 
verliespartij van het seizoen.
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6 oktober

aanvang: 14.00 uur
PLUS
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl
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SVM wint van 't Vliegdorp
Na twee wedstrijdronden in de vierde klasse G van district West 1 van de KNVB staan zowel in 

de top als in de kelder vier ploegen met respectievelijk zes en nul punten. SV Odijk, VVJ, HMS en 
SEC vergaarden nog geen punt en EDO (U), Patria, Austerlitz en SVM verwierven (al) zes punten.

De tegenstander van de Maar-
tensdijkers van afgelopen zater-
dag (’t Vliegdorp) had haar eerste 
wedstrijd overtuigend gewonnen, 
terwijl de Maartensdijkse gasthe-
ren daarvoor een ‘met de hakken 
over de sloot’-wedstrijd hadden 
gespeeld en gewonnen. ’t Zou dus 
zomaar alle kanten op kunnen. De 
selectie van SVM kende liefst vijf 
geblesseerden; ondanks dat kwa-
men de Maartensdijkers fel uit de 
startblokken. Kansen om op voor-
sprong te komen waren er meer dan 
genoeg, maar steeds gingen schoten 
van Mike de Kok, Coen Swart en 
Jordi van der Lee er net niet in. De 
Soesterbergers stelden hier af en 
toe wat plaagstootjes tegen over. En 
dan ineens - als een duiveltje uit het 
voetbaldoosje - kreeg Roy Wijman 
het op zijn heupen en zette de 1-0 
op het score bord. SVM voelde dat 
er meer inzat en Jordi van der Lee 
rondde twee keer prachtige assists 
van Mike de Kok fraai af. (Rust-
stand 3-0).

Scherpte
Na de rust toch weer opeens een 
slordig spelend SVM; even luk-

ten de combinaties niet. ’t Vlieg-
dorp voerde de druk op en kreeg 
kansen op een doelpunt, maar de 
goed keepende Max Koetze hield 
zijn doel schoon. SVM kreeg zelf 
ook kansen om de voorsprong 
te vergroten, maar de scherpte 
was er niet bij de thuisspelende 
voorwaartsen. In de 66ste minuut 
kwam ‘t Vliegdorp op 1-3. SVM 

kreeg nog enkele fraaie kansen om 
te scoren, maar de stand van dat 
moment werd ook de eindstand.

Aanstaande zaterdag is er al met al 
gelijk al sprake van een heuse top-
per, wanneer SVM naar het even-
eens ongeslagen boven-aan-staan-
de EDO (U) aan de Manitobadreef 
(8) mag afreizen. 

FC De Bilt deelt tik uit 
FC De Bilt ontving afgelopen zaterdag FC Almere: de laatste vijf seizoenen strijden deze 

ploegen mee in de (sub-)top van de tweede klasse. Het zijn meestal spannende en sportieve 
onderlinge wedstrijden. Na twee wedstrijden is FC Almere nog puntloos in de zaterdag tweede 

klasse B. De ploeg van Jamal Yahiaoui herstelde zich goed van een matige eerste helft, maar 
keerde alsnog met een 3-1 nederlaag terug vanuit De Bilt.

De Biltse mannen begonnen uit-
stekend en namen het initiatief. De 
ene aanval was nog mooier dan de 
andere en de verdediging straalde 
degelijkheid uit. Het was dus niet 
verwonderlijk dat FC De Bilt op 
voorsprong kwam. In de 15e mi-
nuut schoof verdediger Steven van 
den Berg mee naar voren en gaf een 
uitstekende voorzet op zijn broer 
Sander, die vervolgens perfect af-
rondde: 1-0. Daarna kregen diverse 
Biltse spelers de kans om de score 

al voor rust flink op te hogen maar 
de Biltse aanvallen eindigden bij 
een net niet scherpe afronding of op 
de goed keepende Almeerse goalie. 
En zo bleef het 1-0 en gingen beide 
teams rusten. 

Na rust toch een ander spelbeeld. 
De Biltse ploeg werd wat slordiger 
en de Almeerders roken hun kans 
en dat betaalde zich uit in een knap 
ingeschoten gelijkmaker: 1-1. Met 
nog een half uur te spelen kon het 

echt alle kanten uit. Zelfs nadat de 
nummer 14 van FC Almere naar 
de kant werd gestuurd, bleef het 
spannend: in de 80e minuut knalde 
Redouan Boussoufi de bal op de 
bovenkant van de lat. De daarop-
volgende snelle aanval van Almere 
werd afgerond met een uitstekend 
schot richting de kruising, maar 
die bal belandde op de onderkant 
van de lat en bleef voor de lijn. 
In de 80ste minuut trok weer een 
verdediger mee ten strijde; het was 
Mano Bakkenes die oprukte en 
de bal voorzette, de bal werd van 
richting veranderd en kwam hoog 
net buiten de zestien bij Redouan, 
die de bal in een keer uit de lucht 
keihard tegen de touwen joeg. 
Sander van den Berg maakte nog 
de 3-1 (eindstand). 

DOS wint van Ons 
Eibernest 

In de thuiswedstrijd tegen het Haagse Ons Eibernest 
kwam korfbalvereniging DOS uit Westbroek langzaam op 

dreef, maar werd na de pauze de zege veilig gesteld.

Het was heerlijk toeven op het sportpark in Westbroek. Geen wind en 
een lekker zonnetje; perfecte omstandigheden voor een mooie korf-
balwedstrijd. DOS gaf vanaf het eerste fluitsignaal direct veel druk op 
de Haagse aanvallers, maar deed dit volgens het arbitrale duo iets te 
enthousiast. Enkele ten gevolge daarvan gegeven vrije ballen brach-
ten de bezoekers op een 1-3 voorsprong. In die periode was DOS 
zoekende en werd ook aanvallend weinig afgedwongen. Juist in deze 
fase werden ook nog twee strafworpen gemist. Halverwege de eerste 
helft keken de Westbroekers tegen een 4-6 achterstand aan. 

Pauzeren
Toen kwam DOS langzaamaan iets beter in de wedstrijd. Met twee 
goals van Amber de Jong en drie van Mathijs de Rooij boog DOS nog 
voor rust de achterstand om en ging met een nipte voorsprong (9-8) 
pauzeren. De tweede helft waren de Westbroekers duidelijk sterker 
dan de tegenstander en liepen snel uit naar 11-8 en zonder groots te 
spelen werd de voorsprong vergroot naar 15-10. De wedstrijd leek ge-
speeld, maar doordat DOS aanvallend stil viel en niet meer scoorde, 
bracht het de Hagenezen weer enigszins terug in de wedstrijd. Bij 15-
12 leek het nog spannend te worden, maar DOS speelde de wedstrijd 
eenvoudig uit en wist ook nog tweemaal doel te treffen, waardoor 
de eindstand 17-12 in het scorebord verscheen en DOS ongeslagen 
blijft met een puntje achter de koploper. Volgende week speelt DOS 
een uitwedstrijd tegen KIOS. De wedstrijd in Ruinerwold begint om 
15.30 uur. 

SVM was gedurende de gehele wedstrijd de bovenliggende partij. (foto 
Nanne de Vries)

Blijdschap na de schitterende 2-1 van Redouan Boussoufi.



Wandeling
op Beerschoten

Op zondag 7 oktober organiseert Utrechts Landschap een wandeling 
op Landgoed Beerschoten: één van de mooiere landgoederen van de 
Utrechtse Heuvelrug. 

Tijdens de wandeling vertelt de 
gids over de rijke historie van dit 
landgoed. De wandeling duurt 
anderhalf tot twee uur. Start om 
14.00 uur vanuit Paviljoen Beer-
schoten, Holle Bilt 6 De Bilt. 
Vooraf aanmelden kan op de web-
site van Utrechts Landschap bij 
‘activiteiten’. Deelname is gratis.

Utrechts Landschap 
wil meer Beschermers

Utrechts Landschap startte dit weekeinde een wervingsactie voor nieuwe Beschermers.
Juist in deze tijd van het jaar trekken veel mensen erop uit om te genieten van een 

herfstwandeling in de natuur. In de provincie heeft Utrechts Landschap zo’n 5.000 hectare
natuur veiliggesteld. De stichting wil daar met de steun van nieuwe Beschermers

de komende jaren nóg 500 hectare natuur aan toevoegen. 

Een harmonieuze omgeving voor 
mens, dier en plant ontstaat niet 
vanzelf. Utrechts Landschap be-
schermt de natuur al meer dan ne-
gentig jaar en zorgt dat iedereen 
daarvan kan blijven genieten. De 
stichting koopt lokaal erfgoed en 
landschap aan en beschermt en 
beheert het voor altijd. Met suc-
ces: allerlei bijzondere planten en 
dieren profiteren hiervan. Liefheb-

bers kunnen Beschermer worden 
via www.utrechtslandschap.nl/
bescherm. Als welkomstgeschenk 
krijgt men een prachtig foto- en 
natuurboek cadeau. Bovendien 
ontvangen Beschermers vier keer 
per jaar een magazine en een Be-
schermerspas. Deze biedt korting 
op diverse excursies en exclusieve 
voordelen.

(Kim Slaats)

 De Vierklank 24 3 oktober 2018

Werkochtend in het 
Van Boetzelaerpark

Zaterdag staken vrijwilligers de handen uit de mouwen om dit mooie 
park een maandelijkse onderhoudsbeurt te geven. Gras in de boom-
gaard werd gemaaid. Bomen en struiken gesnoeid. Enkele nieuwe vrij-
willigers hadden zich aangemeld. En natuurlijk was er weer een pauze 
met koffie, thee en versnaperingen.                                   (Frans Poot)

Kansen en Bedreigingen 
voor het Noorderpark

door Guus Geebel

Tijdens het symposium dat Stichting Brigida op zaterdag 13 oktober in de Hervormde Kerk 
van Westbroek organiseert geeft een aantal sprekers hun kijk op de ontwikkelingen in het 

Noorderpark. De organisatoren verwachten een interessante middag voor een breed scala aan 
belanghebbenden en geïnteresseerden.

Het programma dat om 14:00 uur 
begint wordt voorgezeten door 
Jaap Schuttevaer, voorzitter van 
Stichting Brigida. Willem van 
Schaik, zoon van Wim en Hella 
van Schaik, zal herinneringen 
aan zijn vader ophalen. Wim van 
Schaik was oprichter van Stichting 
Brigida. Er wordt een aflevering 
van ‘Van Gewest tot Gewest’ uit 
1996 vertoond waarin Wim van 
Schaik zijn bezorgdheid uitspreekt 
over het gebied Noorderpark. 

Sprekers
Vanuit verschillende invalshoeken 
geven vier sprekers hun visie op 
de ontwikkeling van het gebied. 
Biochemicus Wim Baas studeerde 
aan de Universiteit Utrecht met 
als bijvak plantenfysiologie. Hij is 
bekend om zijn fraaie stinzentuin 
in Westbroek. Baas gaat in op het 
natuurlijk erfgoed in het Noorder-
park. Hij voert de bezoekers mee 
in de ontstaansgeschiedenis van het 
gebied, de rol van het bodemleven, 
de subtiele symbiose tussen planten 
en schimmels en de effecten van 
mogelijke toekomstige ontwikke-
lingen. 
Historicus dr. Anne Doedens brengt 
de rijke cultuurhistorie van het ge-
bied onder de aandacht. Hij zal de 
beschermwaardigheid van de di-

verse dorpskernen, boerderijen en 
landgoederen aan de orde stellen, 
maar met name de wereld-erfgoed-
waardigheid van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie. 

Muurschilderingen
Henk van den Broek is voormalig 
boer in Westbroek en was als lid 
van de landinrichtingscommis-
sie vanaf het begin betrokken bij 
de herinrichting van het Noorder-
park. Hij neemt de agrarische in-
valshoek voor zijn rekening. Hij 

kent als geen ander de moeilijke 
afwegingen tussen natuur, cultuur-
historie, recreatie en economie die 
hebben geleid tot het gebied zoals 
we het nu kennen. Nic Adema is 
bestuurder van het eerste uur van 
Stichting Brigida. Hij zal de his-
torische muurschilderingen in de 
kerk van Westbroek uitlichten en 
hun relatie met de omgevingspro-
blematiek duiden. Aanmelding 
voor het symposium bij voorkeur 
voor 6 oktober per e-mail stich-
tingbrigida@gmail.com.

Het symposium vindt plaats in de Hervormde Kerk van Westbroek.  

Utrechts Landschap werft nieuwe Beschermers om natuur in de provincie 
blijvend veilig te kunnen stellen. (foto Renk Ruiter)
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Heerlijk wildstoofpotje €15,-

Woe.
03-10
Do.

04-10
Vr.

05-10
Za.

06-10
Zo.

07-10

Rib-eye van de grill 
met knoflooksaus

of
Gebakken zeewolf

met pernodsaus
of

Koolrabitaart
met kaassaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
10-10
Do.

11-10
Vr.

12-10
Za.

13-10
Zo.

14-10

Malse biefstuk met 
champignon-roomsaus

of
Gebakken 

victoriabaarsfilet met 
kappertjessaus

of
Groenten-quiche met 

tomatensaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

advertentie
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