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advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

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

Verf & Behang

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Bilthoven Bouwt te snel
Een fors aantal belangstellenden kwam op de uitnodiging om, 

op het perron en vanaf de voetgangersbrug, het inschuiven van 

het zuidelijk spoordek te volgen. Drommen belangstellenden 

stonden rond 18.00 uur met ilm- of fotocamera in de aanslag, 
klaar om deze 5 uur durende manoeuvre te volgen.

Soms lopen de dingen echter anders dan verwacht. Het zuidelijk spoordek 

was zaterdag al voor 18.00 uur ingeschoven. Rond die tijd rondden de me-

dewerkers van aannemer Heijmans hun werkzaamheden af. Veel viel er dan 

ook niet meer te zien en teleurgesteld, alsof zij de laatste trein hadden gemist, 

keerden de toeschouwers huiswaarts.

Maarten Teunissen, Bouwmanager bij ProRail: ‘Ja, het ging allemaal een stuk 

sneller dan gedacht. Punt bij dit soort dingen is dat het simpelweg niet te ver-

antwoorden is om te wachten met uitvoering, je kunt de tijd later nog hard no-

dig hebben. Wel jammer dat veel mensen nu de activiteit niet konden volgen’. 

Prorail liep afgelopen zaterdag fors in op het schema.

Begrotingsbehandeling in teken  
van zorg en onzekerheid

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op donderdag 1 november rond het middernachtelijk uur  

de Programmabegroting 2012 ongewijzigd vast. Tegen de begroting stemden de fracties  

van CDA, ChristenUnie, Bilts Belang, SP en Rost van Tonningen. Vijf van de zes in stemming 

gebrachte moties werden aangenomen. De motie waarin wordt verzocht de mogelijkheden  

tot renovatie van het H.R. Wittecentrum te onderzoeken werd verworpen. 

De gemeente gaat bezuinigingen tot 

stand brengen door meer eficiency 
bij het ambtelijk apparaat, minder 

externe inhuur en extra bezuinigin-

gen op Wmo-voorzieningen en het 

welzijnsprogramma. De effecten van 

maatregelen van het nieuwe kabinet 

worden in de Voorjaarsnota 2013 ver-

werkt. Veel nieuw beleid anders dan 

in de Voorjaarsnota aangekondigd is 

er niet. Wel nieuw is de verdubbeling 

van het ophalen van plastic afval tot 

twee maal per maand. 

Zwaar weer

Bij de algemene beschouwingen gaan 

de fracties in op de gevolgen van de 

economische crisis en de inanciële 
positie van de gemeente, ‘Inktzwarte 

wolken hebben zich samengepakt 

boven De Bilt en is het niet meer de 

vraag of de storm gaat losbarsten, 

maar wanneer’, aldus Han IJssennag-

ger (Bilts Belang). Hij ziet ondanks 

een structureel tekort van zeven-en-

een-half miljoen euro de gemeente ge-

woon doorgaan met projecten die met 

woningbouw betaald moeten worden.  

 

Anne Doedens (VVD) constateert dat 

er in de rest van het land veelal cri-

sis is, terwijl er in De Bilt gebouwd 

en geïnvesteerd wordt. Hoewel de 

begroting alleszins tot tevredenheid 

stemt heeft zijn fractie toch vragen. 

Hij noemt onder andere het versneld 

betalen van gemeentelijke nota’s, de 

inning van toeristenbelasting en de i-

nanciering van bouwprojecten.

Dorpshuis

Cees Beringen (CDA) noemt in zijn 

beschouwing een aantal zaken die 

goed lopen, maar de CDA-fractie 

heeft ook veel kritiek en is nog steeds 

teleurgesteld over de sluiting van het 

servicecentrum Maartensdijk. ‘En 

wat te denken van het dorpshuis in 

Hollandsche Rading.’ Het CDA pleit 

voor wekelijkse spreekuren van bur-

gemeester en wethouders. Beringen 

heeft geen vertrouwen in het inanci-
ele beleid van het college en kondigt 

aan tegen de begroting te stemmen. 

GroenLinks&PvdA heeft als motto 

gekozen: De crisis bepaalt niet de 

richting van beleid maar slechts het 

tempo waarin we veranderen. Moch-

ten nieuwe maatregelen de kwetsbare 

inwoners van De Bilt nog verder ra-

ken, dan zijn voor de fractie gelijk-

blijvende lokale lasten geen heilige 

koe. Fractievoorzitter Anne Brom-

mersma vraagt aandacht voor wonen 

voor ouderen, onderwijs en duurzaam 

bouwen.

Betaalbare woningen

De SP-fractie is bevreesd voor meer 

inanciële tegenvallers. Etiënne van 
Buren vraagt het college of De Bilt 

het gat dat door een opgelegde maat-

regel van de rijksoverheid bij de U-

pas is ontstaan wil repareren. Wet-

houder Mittendorff ziet daarvoor nu 

geen mogelijkheden. De SP wil af van 

het idee dat woningbouw een kosten-

drager kan zijn van grote projecten. 

Van Buren wil dat de gemeente be-

taalbare woningen bouwt voor inwo-

ners met een normaal inkomen. Frans 

Poot (D66) noemt de begroting een 

realistisch evenwicht tussen noodza-

kelijke bezuinigingen en gewenste 

investeringen. Bij de voorgestelde 

eficiencymaatregelen vraagt de D66-
fractie zich af waar de grens ligt tus-

sen het verhogen van de eficiency en 
een optimale dienstverlening. Poot 

wil onderzocht zien of vrijkomende 

lokalen op scholen bij teruglopende 

leerlingaantallen benut kunnen wor-

den. Hij denkt daarbij aan combina-

ties met kinderopvang en werkruimte 

voor ZZPers, 

Duurzaamheid

De SGP-fractie wil vanuit een po-

sitiefkritische houding een bijdrage 

leveren aan het bestuur van de ge-

meente. Johan Slootweg is blij dat 

operationele doelstellingen in de be-

groting strakker geformuleerd zijn. 

Hij vindt dat we woningen moeten 

gaan bouwen voor starters van maxi-

maal 200.000 euro. Het baart de SGP 

zorgen dat er al jaren meer geld wordt 

uitgeven dan er binnenkomt. Hij vindt 

ouders de eerstverantwoordelijken 

voor het opvoeden van hun kinderen 

en noemt het daarom een positieve 

ontwikkeling dat voor de inanciering 
van het peuterspeelwerk voor deze 

lijn is gekozen. Nico Jansen (Chris-

tenUnie) heeft waardering voor de 

sluitende begroting, maar noemt die 

wel boterzacht. Jansen waardeert de 

grote inzet van dorps- en wijkraden 

en roept het college op zorg te blijven 

dragen voor goede contacten op be-

stuurlijk en ambtelijk niveau.  Duur-

zaamheid straat hoog in het vaandel 

bij de ChristenUnie. Rost van Ton-

ningen stelt dat strategisch denken 

ook voor de gemeente geldt. Hij heeft 

drie jaar geleden al gewaarschuwd 

voor een langdurige economische cri-

sis, die om een andere aanpak vraagt. 

‘Ook de komende jaren zal de econo-

mische groei minimaal zijn.’ Hij vindt 

dat wanneer woningen de inancie-

ringsbron zijn voor projecten, er een 

plan B moet liggen. ‘De bezuinigin-

gen op het ambtelijk apparaat moeten 

op een gegeven moment klaar zijn en 

dan moet je het met die mensen gaan 

doen.’ 

Bij de interruptiemicrofoons was het een komen en gaan van raadsleden.

Lees verder op pagina 3
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

11/11 • 10.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos
11/11 • 19.00u - Evensong

Pr. Gem. Zuiderkapel

11/11 • 09.00u + 18.30u -  
Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

11/11 • 10.30u - 
Interreligieuze viering i.s.m. Soei’s

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

11/11 • 10.00u - Matthias van der Weide

R.K. Kerk O.L. Vrouw

11/11 • 10.30u -  
Eucharistieviering, gezinsviering

Ger. Kerk 

(wijkgemeente d’Amandelboomt)

7/11 • 18.30u - Ds. G. Hagens
7/11 • 19.30u - Ds. G. Roorda
11/11 • 10.15u - Ds. G. Roorda
11/11 • 17.00u - Ds. R. Kelder

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

7/11 • 19.30u - Dankdag Ds. G.J. Codée 
11/11 • 10.00u - Ds. A. Markus
11/11 • 19.00u - Ds. C.J. Geluk

Pr. Gem. Immanuelkerk

11/11 • 10.00u - Ds. H.J. Hoekert

Pr. Gem. Opstandingskerk

11/11 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Volle Evangelie Gemeente

11/11 • 10.00u - Jaap Engberts

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

11/11 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman

PKN - Herv. Kerk

7/11 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel
7/11 • 19.30u - Kand. Mr. J.P. de Man

11/11 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel
11/11 • 18.30u - Ds. J. Plomp

Herst. Herv. Kerk

7/11 • 14.00 en 19.30u -  
De heer B. Klootwijk

11/11 • 10.30u - Dominee Egas
11/11 • 18.00u - Dominee Bouwman

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

11/11 • 11.00u - Ds. P. Pannekoek

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

7/11 • 19.30u - Ds. H. Markus
11/11 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer

11/11 • 18.30u - Ds. H.M. Burggraaf

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

11/11 • 9.30u - Ds. P. Pannekoek

St. Maartenskerk

11/11 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

7/11 • 19.30u - Ds. J.F. Ezinga Dankdag
11/11 • 10.00u - Ds. A.J. Krol

11/11 • 18.30u - Hr. C. Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk

11/11 • 10.00u - Ds. M.F. Binnendijk
11/11 • 18.30u - Kand. G.R. Mauritz
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350 kavels in de veiling

Op donderdag 8 november a.s. 
belegt  ‘Het Postmerk’ een nieu-

we ledenbijeenkomst, in het H.F. 
Wittecentrum, Henri Dunantplein 

4 te De Bilt. Het belangrijkste 
onderdeel van het programma is 

dit keer De Grote Veiling, waarbij 

geboden kan worden op ruim 350 
kavels, met een zeer ruim aanbod 

van losse zegels, series, verzame-

lingen etc. van Nederland, Europa 
en (ver) daarbuiten. De veiling 

biedt een unieke mogelijkheid om 

een filatelistische verzameling te 

beginnen of verder te completeren. 

Kavels kunnen bezichtigd worden 

in de zaal, vanaf 18.00 uur. De vei-
ling begint om 20.00 uur. 

Lezing Vincent van Gogh

Kunstliefhebber Gerhard ten 

Hoopen vertelt donderdag 8 
november om 10.00 uur over zijn 

zoektocht naar de herkomst van 

een schilderij dat zou zijn geschil-

derd door Vincent van Gogh. Bij 

zijn huwelijk krijgt hij een schil-

derij cadeau dat zijn vader in Etten 
(Noord-Brabant) in een schuur 

heeft gevonden. In Etten woonde 
Vincent van Gogh van 1880 tot 
1881. Het schilderij lijkt een van 
Gogh, geïnspireerd door het schil-

derij ‘De Arenleesters’ van Millet. 
Daarmee is zijn interesse gewekt 

voor Van Gogh. In de afgelopen 

jaren heeft hij veel kennis over 

over deze wereldberoemde schil-

der verworven die hij op geestdrif-

tige wijze weet over te brengen op 

het publiek. Door deze persoonlij-

ke benadering leert u Vincent van 

Gogh en zijn werk anders kennen. 

Kaarten: Bibliotheek Bilthoven. 

Reserveren: activiteiten@ideacul-

tuur.nl, 030 228 58 03. 

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 9 
november kunt u weer klaverjas-

sen bij SVM. In de kantine van 

deze sportvereniging aan de Die-

renriem in Maartensdijk bent u 

van harte welkom. Het klaverjas-

sen begint om 20.00 uur en mee-

doen kost 3 euro. Er is ook een 
loterij, voor € 0,25 kunt u een lot 
kopen.

Open huis IPC

Israel Produkten Centrum staat dit 
jaar alleen op de Herfstmarkt in 

woonzorgcentrum ‘Dijckstate’ op 
zaterdag 10 november van 10.00 

tot 14.00 uur. Er staan dan weer 
diverse producten uitgestald, die 

in kibboetsim en bedrijven in 

Israël gemaakt zijn zoals huid-

verzorgingsartikelen op basis van 

de talrijke mineralen van de Dode 

Zee, diverse windlichten, en kaar-

senkandelaars. Ook zijn er siera-

den, CD’s, video’s en speelgoed. 
Diverse theesoorten, marmelades, 

kruiden en wijnen. 

Collecte Alzheimer Nederland

 

In de week van 5 t/m 10 novem-

ber vindt de collecte van Alzhei-
mer Nederland plaats. Alzheimer 
Nederland werkt al bijna 30 jaar 
aan een betere kwaliteit van leven 

voor mensen met dementie (waar-

van de ziekte van Alzheimer de 
meest voorkomende vorm is) en 

hun omgeving. De stichting is vol-

ledig afhankelijk van particuliere 

giften. Met een paar uur van uw 

tijd kunt u helpen als collectant. U 

kunt zich aanmelden bij: Anneke 
Kemp tel. 0346 213130 of via 
www.alzheimer-nederland.nl/col-

lecte of tel. 030-659 69 77. 

St. Maartenviering

Zondag 11 november om 10.30 
uur zullen de kinderen tijdens de 

dienst in de Noorderkerk, Lau-

rillardlaan 6 in hun eigen ruim-

te lampionnen gaan maken om 

St. Maarten op gepaste wijze te 

begroeten. Zijn paard staat al te 

trappelen om deze belangrijke gast 

naar de Noorderkerk te rijden.

EHBO-cursus te Bilthoven

De EHBO vereniging Bilthoven 
start op 12 november een nieuwe 

cursus EHBO met hartreanima-

tie en het bedienen van de AED 
(Automatische Externe Defibril-
lator). De inschrijving is op maan-

dag 12 november om 19.30 uur, 
gelijk met de start van de cursus in 

de Kees Boekehal, Kees Boekel-

aan 18 te Bilthoven. 
De lessen zijn van 19.45 tot 22.00 
uur en worden altijd op maan-

dagavond gegeven. Voor aanmel-

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

Oud papier
Groenekan

Op zaterdag 10 november haalt het 

Rode Kruis afdeling Maartensdijk 

weer oud papier op in Groenekan, 

inclusief Nieuwe Weteringseweg, 

Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 

en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 

in dozen) of de papierkliko vóór 

9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal 

Zes” haalt zaterdag 10 november 

oud papier op in Maartensdijk. De 

papierwagens gaan zaterdagmor-

gen om 9.00 uur rijden. U wordt 
verzocht uw papierkliko of het 

goed gebundelde papier tijdig aan 

de weg te zetten.

dingen of vragen: maud_timmer@

yahoo.com. Het cursusgeld is even-

tueel (deels) terug te krijgen afhan-

kelijk van de ziektekostenverzeke-

ring. Aan het einde van de cursus 
ontvangen de deelnemers na een 

examen een diploma.

Fotoclub

Maandag 12 november komt de 

fotoclub bijeen voor een eigenwerk 

avond. De leden presenteren dan 

ieder 1 of meerdere foto’s. De foto’s 
zullen worden besproken en beoor-

deeld. De avond begint om 20.00 

uur en worden gehouden in de Sta-

tenkamer van het H.F. Witte Cen-

trum, Henri Dunantplein 4, De Bilt. 
Voor verdere inlichtingen zie de 

website www.fotoclubbilthoven.nl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Spirituele Kring Isis

Spirituele Kring Isis organiseert 

op 12 november een lezing met het 

thema “Oorspronkelijk gelaat”.  

Gastspreker is Bram Moerland. 

In de traditionele christelijke 

godsvoorstelling is er een onover-

brugbare afstand tussen de mens 

en God in de redenering dat zij 

wezensongelijk zijn.  Maar in de 

gnostiek is dat anders. Wij zijn 

als mens rechtstreeks met de bron 

verbonden. Zoals een lichtstraal 

verwant is aan de zon, zo is ook de 

mens verwant aan de Bron. 

De lezing is van 20-22 uur in 

De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 

49b, in De Bilt. Voor reserveren of 
informatie zie  www.hier.is/isis of 

bel 030.2290317

Interreligieuze viering 
in de Woudkapel

Voor De Woudkapel, als Open Religieuze Gemeenschap, 

behoort het contact met de andere grote godsdiensten tot 

haar identiteit. De Soei kring Utrecht / Bilthoven heeft voor  
eigen bijeenkomsten de Woudkapel als centrum. Een aantal  

Soei’s is ook lid of vriend van De Woudkapel. Daarom ook  
dit seizoen een Interreligieuze viering i.s.m. de Soei’ s

11 november is het feest van St. Maarten. Vanuit dit bekende verhaal, waar 

St. Maarten de helft van zijn mantel weggeeft aan een arme bedelaar, is het 

thema voor de viering: ‘Delen is geven en ontvangen’. 

Er worden teksten gelezen uit de traditie van het Hindoeïsme, Boeddhisme, 
Zaratoestra, Joodse en Christelijke traditie, vanuit de Islam en de Soeitradi-
tie, afgewisseld met zang, stilte en muziek van orgel en tampoera. 

Het thema wordt in twee korte overdenkingen uitgewerkt. Ieder die zich 

aangesproken voelt is van harte welkom.

De viering staat o.l.v. ds. Tina Geels vanuit De Woudkapel en Nuria Snij-

ders vanuit de Soei kring Utrecht/ Bilthoven. Aanvang 10.30 uur. Na af-
loop, rond 11.30, kan er worden nagepraat met kofie en thee. De kerk-

zaal blijft dan open voor stilte en meditatie. Adres de Woudkapel, hoek  
Sweelincklaan/ Beethovenlaan in Bilthoven.
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Ontwikkelingen

Het college beantwoordt vervolgens vragen van de fracties en gaat in op 

gemaakte opmerkingen. Wethouder Kamminga van Financiën stelt dat de 

voorliggende begroting een voortzetting is van het beleid. ‘Het nieuwe 

beleid dat wordt voorgesteld beoogt de serviceverlening aan de burgers 

te verbeteren.’ Wethouder Ditewig wil het komende begrotingsjaar actief 

onderzoeken hoe de herontwikkeling van een aantal lopende projecten ter 

hand genomen kan worden en hoe de inanciële risico’s zo beperkt mogelijk 
kunnen blijven. ‘Economisch zijn er goede ontwikkelingen binnen de struc-

tuur van de life science-as.’ 

In moties wordt het college verzocht om in het eerste kwartaal te rapporte-

ren over de uitvoering van het Convenant Duurzaam Bouwen. In een andere 

motie wordt het college opgedragen om in de nieuwe Woonvisie aandacht 

te hebben voor het zelfstandig wonen van ouderen.  Verder wordt een mo-

tie aangenomen waarin het college wordt verzocht omwonenden en de ei-

genaar van de in aanbouw zijnde zendmast in Hollandsche Rading voor 

spoedoverleg uit te nodigen om te bezien hoe de zendmast zodanig kan 

worden gebouwd dat de bewoners er zo min mogelijk last van hebben.

Het werd een lange zware dag voor de bodes van het gemeentehuis.

Vervolg van pagina 1

Geschenk voor begraafplaats
door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen week is er hard gewerkt aan het plaatsen van een houten beeld op de  

Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk. Het beeld is gemaakt door pastoor,  

dichter, schrijver, ilosoof en beeldhouwer Omer Gielliet uit Breskens.

Omer Gielliet kapt sinds 1967 beel-

den uit worstelstronken. Hij gebruikt 

hiervoor oud hout dat bijvoorbeeld 

opgebaggerd wordt. Het beeld in 

Maartensdijk is gemaakt in 1988 uit 

een wortelstronk van naar men denkt 

10.000 jaar oud. In de stronk herken-

de hij de vorm van de worsteling van 

Jacob en een engel, een verhaal uit 

het Oude Testament. Het beeld werd 

destijds gekocht door een stichting in 

Drenthe, zij hebben het nu geschon-

ken aan het bestuur van de Algemeen 

Bijzondere Begraafplaats Maartens-

dijk.

Mooi aandachtspunt

Het beeld is geplaatst aan het eind 

van het pad. Pastor Gerard de Wit is 

blij met dit beeld. ‘Dit is een prach-

tig beeld dat voor ons Ontmoeting, 

Afscheid en het Vertrouwen in God 

symboliseert. Wij zijn er heel blij 

mee’. De begraafplaats voorziet dui-

delijk in een behoefte, er hebben al 

drie begrafenissen plaatsgevonden. 

De urnengraven worden op korte ter-

mijn gerealiseerd en ook aan de plan-

nen rond het plaatsen van de urnen-

muur wordt gewerkt. 

Het symbool voor Ontmoeting, Afscheid en Vertrouwen.

Boek ‘t Jodendom
De presentatie van het boek over het Jodendom op 10 november 2012 kan 

helaas niet plaatsvinden. Op deze dag zou burgemeester Arjan Gerritsen in 

de bibliotheek van Bilthoven het eerste exemplaar van het boek ‘t Joden-

dom in ontvangst nemen. Vanwege ziekenhuisopname van Rienk Miedema 

hebben de auteurs besloten de bijeenkomst niet te laten doorgaan. 

Tot nadere kennisgeving is het boek nog niet beschikbaar. Het is dus niet 

mogelijk om uw bestelde exemplaren op te halen bij Rienk Miedema en 

Ellen Drees. Ook bij de Biltho-

vense Boekhandel, Henk Hillen, 

de Readshop en Godefroy Boeken 

is het boek nog niet te verkrijgen.

Zodra de gezondheidstoestand 

van Rienk Miedema het toe-

laat, zal er een nieuwe bijeen-

komst georganiseerd worden.  

Via de lokale media zal u hierover 

geïnformeerd worden. 

Motie over bibliotheek  
Maartensdijk ingetrokken

door Guus Geebel

Tijdens de behandeling van de Begroting 2013 op donderdag 1 november diende VVD-

fractievoorzitter Anne Doedens met steun van ChristenUnie, SGP, CDA, D66 en Rost van Tonningen 

een motie in waarin het college wordt verzocht bij Idea de onwenselijkheid van de sluiting van de 

bibliotheek Maartensdijk onder de aandacht te brengen.

Wethouder Kamminga  benadrukt dat 

het geen voorstel is van het college, 

maar van Idea. ‘We hebben om over-

leg met de raad gevraagd en u ant-

woordt nu al met een motie.’ 

De wethouder stelt voor eerst de be-

handeling in de commissie Burger en 

Bestuur van 8 november af te wach-

ten. Na overleg met de ondersteuners 

trekt Doedens daarop de motie in. 

‘Inhoudelijk wordt er niets ingetrok-

ken, maar wij willen de wethouder 

de kans geven om in de commissie 

de argumenten en de begroting van 

Idea toe te lichten. Daarom trek ik de 

motie formeel in, echter met de ze-

kerheid dat die honderd procent zeker 

opnieuw wordt ingediend als aan wat 

in de motie staat niet tegemoet geko-

men wordt.’ 

Anne Doedens (VVD) en Gitta van Eick (CDA) delen de verontwaardiging 

over het voorstel van Idea.

Singer-songwriters vertellen
Na een sfeervolle eerste editie in oktober biedt wijkrestaurant Bij de Tijd wederom het podium aan 

bekende en minder bekende singer-songwriters. In het programma Storytelling@Bij de Tijd,  

wat in samenwerking met het Storytelling Atelier wordt ingevuld, vertellen singer-songwriters  

de verhalen achter hun liedjes en brengen ze ten gehore. 

Door de intieme setting ontstaat er 

voor het publiek gelegenheid om het 

gesprek aan te gaan met de muzikan-

ten over de verhalen achter hun lied-

jes. Iedereen beleeft muziek op een 

andere manier. 

Iedereen beleeft kunst op een andere 

manier. Waar het voor de een troost 

biedt geeft het de ander energie en 

inspireert het, zelfs zonder de kennis 

over de achtergrond van kunst. Maar 

de kennis over het ontstaan van een 

schilderij of de motivatie voor het 

schrijven van een toneelstuk doet het 

soms beter begrijpen en de beleving 

van de kijker verdiepen. 

Tweede editie

Tijdens deze tweede editie komen 

wederom drie singer-songwriters, 

waaronder de in De Bilt gevestigde 

Suzy Dexter, de mooiste liedjes ten 

gehore brengen en maken zij het 

aanwezige publiek deelgenoot van 

de verhalen achter hun liedjes. De 

ontstaansprocessen daarvan worden 

verteld en met elkaar en het publiek 

gaan ze daarover in gesprek. De 

deur van Bij de Tijd gaat zondag 11 

november om 14.30 uur open, om 

15.00 uur start het programma, wat 

met een pauze halverwege tot 17 

uur duurt. Voorafgaand reserveren 

is mogelijk (maar niet noodzakelijk)  

via www.storytellingat.nl

Stichting
Kunst en Cultuur
De Bilt

Morgen 10.00 uur in de Bieb, 
van Gogh lezing 

www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl



VOORDEEL HELE WEEK

Reclame geldig vanaf 
donderdag 8 november
t/m woensdag 14 november

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

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Kiprollade

Boterhamworst

Rosbief

Filet Americain

Najaarssalade

Grillworstsalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.49

3x 100
gram 4.49

500
gram 3.98

500
gram 4.50

500
gram 5.50

Hamlapjes
 
Fricandeau

Riblappen

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

3 biefstukjes

4 schnitzels 

6 Tartaartjes

6.-
6.-
6.-

STOMPETOREN  
BELEGEN

500
gram 5.25

100
gram 1.49KERNHEM

ANANAS- EN 
GEMBERROOMKAAS

100
gram 1.25

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

VERSGEBRANDE PINDA’S

Gezouten, gekruid of naturel
250

gram 1.75

Alléén DONDERDAG

Vers gesneden

Soepgroente 
250 gram

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse 

Pluksla
150 gram

• Gecon� jte Eendebout 

MET ELZASSER ZUURKOOL EN PUREE MET PORTSAUS

___________________ PER PORTIE 9,95
• Snoekbaars 
OP BEDJE VAN GROENTEN PUREE

___________________ PER PORTIE 9,95

• Kapucijnerschotel

____________________ 100 GRAM 0,99
ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Vere

Broccoli
500 gram

0,99 0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden

Spitskool _________ 400 GRAM  0,79

Vers gesneden

Meloenmix _______VOLLE BAK  0,99

Prei-gehaktschotel
_________________________  100 GRAM  0,99

MAANDAG 12 NOVEMBER, DINSDAG 13 NOVEMBER 

EN WOENSDAG 14 NOVEMBER

  
Volop binnen 
de lekkerste 
bladmandarijnen (nieuwe oogst zonder pit), 
en navel sinaasappels

Groot assortiment 
champignons en wilde 
paddestoelen

0,79

Alle stamppotten

Er is weer boerenkool, 

hutspot en zuurkool

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

met unieke sla soorten
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Verbreding A27: 
informatieavond Groenekan 

door Frank Klok

De Dorpsraad van Groenekan mocht zich maandag 29 oktober jl. verheugen in een fl inke opkomst 
van haar dorpsgenoten. Het onderwerp - de overlast van de te verbreden A27 – blijkt, 

ondanks de vertraging, in het dorp nog steeds springlevend. 

Aanleiding voor de avond was het 

artikel over de A27-ontwikkelingen 

in de Vierklank van 3 oktober: A27 

twee stappen vooruit, één stap ach-

teruit. Daarin wordt melding gemaakt 

van de vertraging van de verbreding 

van de A27 bij Groenekan en van de 

voorkeur van minister Schulz voor 

een asymmetrische variant ter plaatse 

van het viaduct. In het artikel wordt 

ook de vraag opgeworpen of de toe-

gezegde bovenwettelijke geluidwe-

rende maatregelen, zoals afgesproken 

tussen bewoners uit de A27-kernen 

en de lokale overheden (gemeente en 

provincie), beïnvloed worden door de 

vertraging van het project.

Grondmist

De Dorpsraad wilde er het fi jne van 
weten en nodigde Rijkswaterstaat 

(RWS) uit het dorp bij te praten. De 

avond begon helder, maar allengs 

kwam er toch wat grondmist opzet-

ten die het aanvankelijk heldere beeld 

toch wat vertroebelde. Node werden 

op de avond actuele tekeningen ge-

mist die het project voor de minder 

ingevoerde dorpsgenoten hadden 

kunnen verduidelijken. De proble-

matiek blijkt dan ook weerbarstig. 

De rekenmodellen zijn complex en 

wijzigingen in de (politieke) perife-

rie van het project treden met enige 

regelmaat op (130 km-discussie, val 

van het kabinet, nieuw verkeersmo-

del, onderzoek nieuwe varianten). Ie-

dere wijziging noopt RWS tot nieuwe 

doorrekeningen om consequenties 

voor kosten, geluid, fi jnstof etc. zorg-
vuldig door te rekenen. Dat kost extra 

tijd die zich, bij forsere ingrepen, ver-

taalt in projectvertragingen.

Fase 1 A27/A1

Ter hoogte van Groenekan behelst 

het project in eerste fase nog steeds 

de symmetrische verbreding van de 

A27 tot 2x3 rijstroken, plus 2 vlucht-

stroken waarvan één vluchtstrook 

van Utrecht-Noord tot aan de afslag 

Bilthoven als spitsstrook wordt in-

gericht, plus een reservering aan 

de binnenkant van de weg voor een 

eventuele vierde rijstrook (of een 

nieuwe OV-verbinding tussen Al-

mere en Utrecht). Een wijziging t.o.v. 

het eerdere ontwerp is dat de afslag 

naar Bilthoven gezien vanuit Utrecht 

waarschijnlijk uit 2 rijstroken gaat 

bestaan. Verder zal de verlichting van 

de A27 worden aangepast, die wordt 

dynamisch in de middenberm en past 

zich aan aan de omstandigheden en 

de verlichte ruimte zal beperkt zijn. 

Als realisatietermijn werd eerder 

uitgegaan van de periode 2013-2015 

maar door alle externe verwikkelin-

gen is dat fl ink vertraagd tot nu de pe-
riode 2016-2018. De eerder door vele 

Groenekanners ingediende zienswij-

zen op de oorspronkelijke plannen 

blijven geldig en zullen - vertraagd 

maar verder normaal - afgehandeld 

worden. Overigens krijgt men ook 

nog gelegenheid tegen de latere aan-

passingen zienswijzen in te dienen.

Fase 2 Ring om Utrecht

Dit onderdeel behelst het vergroten 

van de capaciteit van de Ring om 

Utrecht. Met name de op- en afritten 

van dát traject  zullen qua overlast 

voor Groenekan een belangrijke rol 

spelen. Het is op dit moment zeker 

niet onmogelijk dat er uiteindelijk 

langs een behoorlijk deel van die 

op- en afritten geluidsschermen  ko-

men waardoor de overlast in Groe-

nekan, ten opzichte van de huidige 

situatie, wel eens mee zou kunnen 

vallen. Overigens behoort een ver-

hoogde aanleg  van de NRU ook nog 

steeds tot de mogelijkheden en dat 

zou een veel ongunstiger uitgangs-

positie zijn voor het verkeersgeluid. 

Tonny Groen, de A27-dossierhouder 

van de Dorpsraad, en de Stichting 

Stop Geluidshinder Maartensdijk e.o. 

(SSGM) houden ook daar de vinger 

nauwlettend aan de pols. Verder zal 

er tussen Lunetten en Rijnsweerd uit-

eindelijk voor een 2x6 of 2x7-variant 

gekozen moeten worden. Daarnaast 

bestaat de mogelijkheid dat de spits-

strook die in de eerste fase is ingericht 

in deze fase een permanente vierde 

rijstrook wordt. Die keuze kan mo-

gelijk ter hoogte van Groenekan nog 

tot een extra strook wegdek van 3,5 

meter leiden voor de dan aan te leg-

gen vluchtstrook. Voor díe toekom-

stige optie staat nog niet vast of die 

oostelijk dan wel westelijk zal wor-

den uitgevoerd. Het huidige viaduct 

van de A27 in Groenekan zal naar 

alle waarschijnlijkheid toch verbreed 

moeten worden, maar de verwachting 

is dat de taluds wel voldoende ruimte 

bieden om de benodigde extra breedte 

van het wegdek op te vangen. Moge-

lijk dat daarvoor hier en daar wel wat 

keerwanden moeten worden gesla-

gen.

Geluid en fi jnstof
Per 1 juli 2012 is weliswaar de nieu-

we geluidswetgeving SWUNG in 

werking, maar voor het fase 1 pro-

ject A27/A1 zijn nog de oude wette-

lijke normeringen van toepassing, dus 

ruwweg 58 db als maximale waarde. 

De gemeenteraad van De Bilt heeft 

in een motie vastgelegd dat zij de 

geluidsoverlast in de A27-dorpsker-

nen wil beperken/terugdringen tot 

53 dB. Dorpsgenoten hebben in de 

wallenwerkgroep met gemeente en 

provincie afspraken gemaakt over de 

daarvoor benodigde bovenwettelijke 

maatregelen (extra lengte en hoogte 

van geluidsschermen). 

In de begrotingen van 2013 zijn de 

benodigde middelen inmiddels gere-

serveerd en de aanwezige raadsleden 

(VVD en PvdA/GL) zullen nagaan of 

die reserveringen  (bij gemeente én 

provincie) ook bij vertraging gehand-

haafd blijven. Bewoners gaan er van-

uit dat dit vanzelfsprekend het geval 

zal zijn. RWS heeft ten aanzien van 

de fi jnstofproblematiek en stiksto-
foxide berekend dat men ter hoogte 

van Groenekan, ook zonder extra 

maatregelen, binnen nationale en Eu-

ropese normeringen blijft. 

Steun lokale overheden

Een speciale vermelding verdient in 

dit verband nog de waardevolle steun 

die de dorpskernen bij hun onder-

handelingen ondervinden van zowel 

ambtenaren van de gemeente als van 

de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht. 

Beiden zijn erin geslaagd een goede 

informatiepositie in dat complexe 

verkeersveld op te bouwen en hun 

inbreng als deskundige gesprekspart-

ners wordt zeer gewaardeerd.

Jan Oostveen, geluidsdeskundige van RWS, licht de problematiek van de 

geluidsoverlast toe

Dat wil ik ’effe’ kwijt…
Kunst en Cultuur

Niemand wil bezuinigen, wees nou eerlijk, maar het moet en dan zonder 

gemopper. We drinken ook niet meer water dan we dorst hebben (met bier 

ligt dat natuurlijk even anders).

Maar een bibliotheek afschaffen, dat is een slecht idee, speciaal voor de 

kinderen die we aan het lezen hebben en de ouderen die nog naar de biblio-

theek kunnen komen en lekker snuffelen. Thuis komen met de oogst en 

opgekruld op de bank je laten voorlezen door je vader of moeder. Zalig! 

Bovendien worden hiermee wel de poten onder De Vierstee afgezaagd. Is 

dat de bedoeling soms? 

Aan de andere kant is er een voorstel voor een kunstwerk, een monument, 

voor iets dat nog niet eens verwezenlijkt is. De prijs: 75000 euro. Dat is 

ook een slecht idee. Aan wie hebben we bovengenoemde ideeën eigenlijk te 

danken? Wie heeft daar voordeel van?

Fré Pijpers-Blaauw, Maartensdijk

advertentie

17 november 4 0 6

aloop tevens kosteloos uw testament laten scannen en uw uitvaartverzekeringspolissen laten controleren.

Waar? Tap Uitvaartzorg, Soestdijkseweg-Zuid 265 en 

 Notarissen Houwing Van Beek, Soestdijkseweg-Zuid 267 

 te Bilthoven

Wanneer? Zaterdag 17 november 2012, van 14.00 tot 16.00 uur

Wat kost het? Kosteloos en vrijblijvend

Hoe meld ik mij aan? Via info@houwingvanbeek.nl, telefonisch via 030 - 229 08 11 

of aan de balie van het kantoor van Houwing van Beek

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u na 

aloop tevens kosteloos uw testament laten scannen en uw uitvaartverzekeringspolissen laten controleren. 

Soestdijkseweg-Zuid 265
3721 AE  Bilthoven
tel. 030 - 228 37 41
info@tap-uitvaart.nl

WEGENS SUCCES HERHAALD

Themabijeenkomst uitvaart en erfrecht
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Joost Mellink exposeert ilms over 
zichzelf bij ArtTraverse

door Lilian van Dijk

ArtTraverse toont meestal twee- en driedimensionale statische kunst. De komende weken  
gooit de commissie die de kunstenaars uitzoekt het over een andere boeg met een expositie  

die in het teken staat van kunst en nieuwe media. De jongste exposant  
is de nog maar pas afgestudeerde Joost Mellink uit Utrecht.

De 23-jarige Joost Mellink heeft na 

het behalen van zijn VWO-diploma 

de kunstacademie in Utrecht door-

lopen. ‘Ik ben afgestudeerd aan de 

faculteit Fine Arts in de autonome 

kunst.’ Hij legt het verschil uit met 

andere richtingen: ‘Daar leer je heel 

direct een vak. Wij leren het vak van 

kunstenaar, dat niet op de commercie 

is ingesteld.’ Joost kwam aanvan-

kelijk op de kunstacademie door de 

fotograie. ‘Ik vind het een waanzin-

nig interessante tak van kunst. Hoe 

camera’s werken en dergelijke. In 

het eerste jaar krijg je ook tekenen en 

schilderen. In de loop der jaren leer je 

steeds meer over kunst en ga je kunst 

interessant vinden. Elk jaar vallen er 

vakken af en uiteindelijk kies je je 

specialisatie. 

Film is een onderdeel van Fine Arts. 

Ik werk met het medium ilm, maar ik 
maak geen standaard documentaires 

of speelilms, maar korte ilms.’ Hij 
gaat daar nader op in: ‘In die video-

ilms sta ikzelf centraal. Het is niet 
direct duidelijk waarom ik iets doe. 

Het zijn eigenlijk heel kinderlijke 

ilms, over zaken als slootje sprin-

gen, boom klimmen, of een gat gra-

ven. Op die manier onderzoek ik op 

een luchtige manier wat mijn grenzen 

zijn. Hoe ver kan ik springen, klim-

men, rennen? En als ik iets herhaal, 

presteer ik dan beter?’ Dat die ilms 
kunst kunnen worden genoemd, legt 

hij als volgt uit: ‘Dat lichamelijke is 

vaker onderwerp in de kunst. Kunst 

mag persoonlijk zijn, zo lang het 

kunstwerk niet alleen voor de maker 

zelf begrijpelijk is. Ik hoop dat mijn 

strijd overkomt bij de kijkers. Dat ze 

erin mee kunnen voelen.’ In deze tijd 

afstuderen op een dergelijk terrein 

vergt moed en optimisme. ‘Ik hoop er 

op den duur van te kunnen leven. Ik 

heb nog alle tijd. 

Op dit moment heb ik een aantal ex-

posities lopen. Maar ik geef toe: een 

schilderij hangen mensen heel mak-

kelijk boven de bank. Met ilm is dat 
moeilijker. Films breng je uit in op-

lages, per acht stuks. Die verkoop je 

op dvd. Mijn potentiële klanten zijn 

mensen die zelf in de kunstwereld 

zitten, maar ook bedrijven.’ Ook aan 

exposities valt soms iets te verdienen: 

‘Je krijgt een bepaald budget toege-

wezen en daar kun je soms wat op 

overhouden.’ 

Sculpturen
Dat Joost bij ArtTraverse mag expo-

seren, heeft hij te danken aan de com-

missie die de kunstenaars kiest voor 

nieuwe exposities. ‘Ze hebben mijn 

afstudeerexpositie bezocht en heb-

ben me gevraagd of ik met deze ex-

positie mee wilde doen. Ik was daar 

ontzettend blij mee.’ Hij is van plan 

drie werken in de Traverse in het ge-

meentehuis in Bilthoven te vertonen: 

‘Slootsprong, Boom klimmen en Gra-

ven.’ Hij vindt het ook leuk om ilm 
met ruimtelijke objecten te combi-

neren en zo iets extra’s toe te voegen 

aan zijn werk. ‘Toen ik Graven maak-

te, heb ik van bovenaf geilmd. Dat 
doe ik met een statief van drie meter 

hoog waaraan ik een zijarm heb be-

vestigd, net als het principe van een 

hijskraan. Bij een van mijn exposi-

ties heb ik die ilm met een beamer 
op de vloer geprojecteerd. Als je er-

naast staat, heeft dat dieptewerking. 

Ik heb ook een sculptuur gemaakt 

die bij die projectie past, omdat ik 

het gat zelf wilde exposeren. Dat heb 

ik opgelost door een kist te maken, 

daar aarde in te storten en dan een gat 

daarin te graven.’ Hij zoekt naar nog 

meer manieren om ilm en sculptuur 
te combineren. ‘Ik heb ook een keer 

twee piramides met elkaar vervloch-

ten en op de vlakken twee ilms ge-

projecteerd.’ Ook ilmt hij graag als 
hij onderweg is, vanaf de iets of van-

uit de bus. ‘Toen ik een ilm maakte 
waarbij ik van het hoogste duin van 

Nederland afrende, in Schoorl, heb ik 

onderweg geilmd. En ik heb ook de 
hele Afsluitdijk geilmd, de kant van 
de Waddenzee.’ Joost gaat altijd in 

zijn eentje op pad. ‘Met mijn tas vol 

spullen en mijn boterhammetjes. Ik 

ben er een hele dag mee bezig. Ik doe 

dat graag. Door het maken van ilms 
raak je beter met je omgeving bekend 

en leer je nieuwe plekken kennen.’  

De nieuwe expositie bij ArtTraverse 

toont behalve werk van Joost Mel-

ling ook video-installaties, projecties 

en bewegende installaties van Willem 

van Weeghel, Lia en Karel van Vugt 

en Lila Boucher.

Joost Mellink laat op zijn laptop zien hoe hij een sculptuur heeft gemaakt 

die past bij zijn ilm over een gat graven en legt uit wat de functie van dit 
kunstwerk is.

Dat wil ik effe kwijt…
 

Met verbazing heb ik het bericht in De Vierklank gelezen dat 
Gemeente De Bilt voor haar 900 jarig bestaan een kunstwerk 

gaat aanschaffen van 75.000 euro! 75.000 euro voor een 
kunstwerk terwijl de gemeente op al het welzijnswerk ‘fors’ 

bezuinigd. De peuterspeelzalen zijn volledig vleugellam gelegd 
door het stoppen van hun subsidie. De welzijnsorganisaties en 
buurthuizen staan onder grote druk, omdat ook zij gevolgen 

zullen ondervinden van de voorgenomen bezuinigingen. 

Beste Burgemeester, Wethouders en Raadsleden, dit kan toch niet! 

Nu het in de politiek draait om zelfredzaamheid van burgers is het ontmoe-

ten en onderhouden van sociale contacten belangrijker dan ooit! 

Ik ben van mening dat de inwoners van de Bilt meer gebaat zijn bij het 

voortbestaan van laagdrempelige wijkvoorzieningen zoals peuterspeelza-

len, buurthuizen en wijkverenigingen, dan dat zij zullen genieten van een 

veel te duur kunstwerk. Ouderen en eenzame mensen drinken liever een 

kopje kofie met een sociaal praatje in een buurthuis, dan dat zij in hun 
eentje een kunstwerk gaan bekijken. Jongeren bezoeken liever een buurt-

centrum dan dat zij rondhangen bij een kunstwerk en ouders van jonge kin-

deren hebben meer behoefte aan contacten met andere ouders over opvoed-

kundige zaken, dan dat zij behoefte hebben om hun kind uit te leggen wat 

een kunstwerk betekent.... 

 

Als er in het welzijnswerk op dit moment veel banen op de tocht staan 

door de door de Gemeente De Bilt afgekondigde bezuinigingen, gaat de 

Gemeente toch geen 75.000 euro in 1 (kunst) portemonnee schuiven? Moet 

er toch een kunstwerk komen, dan denk ik dat de peuters best bereid zullen 

zijn om een ‘gratis’ kunstwerk te maken in ruil voor 75.000 voor het voort-

bestaan van hun peuterspeelzaal.

 

In 900 jaar is de gedachtegang van de gemeenteambtenaren en haar burgers 

nog steeds mijlenver van elkaar verwijderd.... 

 

Janne de Vlieg

Start revitalisatie  
Industrieweg Maartensdijk 

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen maandag heeft wethouder Ditewig het startsein gegeven voor de revitalisering van de 
Industrieweg in Maartensdijk. Na jaren van overleg en afstemming tussen de gemeente en de 

ondernemers zijn de plannen afgestemd en kan worden gestart.

Al in 1999 werden door de voorma-

lige gemeente Maartensdijk plannen 

ontwikkeld voor revitalisering van 

dit Maartensdijkse industrieterrein. 

In 2000 werd door ingenieursbureau 

Oranjewoud en in 2005 door advies- 

en ontwerpbureau BRO de basis ge-

legd voor het plan dat nu gerealiseerd 

gaat worden. Er is veel overleg ge-

weest tussen de gemeente, de Kring 

Ondernemers Maartensdijk (KOM), 

de Biltse Ondernemers Federatie 

(BOF) en de eigenaren en gebruikers 

van dit terrein. Met de meeste onder-

nemers is nu een voor de gemeente 

De Bilt unieke overeenkomst geslo-

ten waardoor het grootste gedeelte 

van dit gebied van gevel tot gevel her-

ingericht zal gaan worden. Daar waar 

geen overeenkomst is afgesloten zal 

de ruimte tot aan de eigendomsgrens 

vernieuwd c.q. heringericht worden. 

Het plan, bestaat uit een gevelplan, 

parkmanagement en herinrichting en 

is al in 2011 vastgesteld.

Aantrekkelijk bedrijfsterrein
Naast bovengenoemde plannen zul-

len ook camera’s voor en achter de 

panden worden aangebracht, wordt 

er een nieuwe riolering aangelegd, 

komt er een nieuw wegdek, komen 

er kabelgoten en zal de verlichting 

worden aangepast. De totale kosten 

zullen 600.000 euro bedragen. Er 

wordt getracht om de overlast zo min 

mogelijk te laten zijn en elke maand 

is er overleg tussen de gemeente en 

de eigenaren c.q. gebruikers over de 

status. Vooralsnog gaat men ervan 

uit dat april 2013 het volledige plan 

uitgevoerd zal zijn. Ditewig: ‘Met de 

herinrichting wordt de Industrieweg 

aantrekkelijk gemaakt en gehouden. 

Het vestigingsklimaat wordt door 

deze nieuwe uitstraling zoals de aan-

wezigheid van camera’s, data toegan-

kelijkheid, goede verlichting en het 

reguleren van het parkeren, verbeterd. 

Het zal een aantrekkelijk bedrijfster-

rein worden waar ondernemers zich 

graag willen vestigen en als ze er als 

zitten, graag willen blijven. 

Wij gaan ervan uit dat als deze plan-

nen zijn gerealiseerd de bestaande 

leegstand ook tot het verleden zal 

gaan behoren’. 

Wethouder Ditewig verheugt zich op de facelift die het Industrieterrein tot een aantrekkelijke vestigingsplek moet 
verheffen.



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

JASSEN ACTIE
DE LAATSTE 

JASSEN EN 

BODYWARMERS

NEEM ALVAST EEN VOORPROEFJE

OP WWW.NAGELFASHION.NL

NU MET 

20% 

KORTING!

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 

21 19 92
06 - 53 14 67 33

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

10 november

GRATIS
Wintercontrole

UITNODIGING

Gespecialiseerd in Peugeot Gespecialiseerd in Citroën

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Loes Sturkop - Beek,  Braamsluiper 6, 

Maartensdijk, Tel: 06 23450735

!! BOEK NU !!

De DECEMBER BABOR 
aci e behandeling 

(incl. presentje) 

En zie er stralend uit 
i jdens de feestdagen

Bel voor een afspraak.

schoonheidssalon

Speculaasstaaf

 nu

Nieuw!!!
Speculaaspoffers 

een gevulde speculaasbol met 
suikernibs en rozijnen

 4 stuks

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

3,10

3,95

BESTE KLANT!

Wij knippen krullen in uw haar.
HOE?

MET ONZE CURLSYS.-KNIPTECHNIEK

VAN BRIAN MCLEAN!

•  UW HAAR KRIJGT 2X ZOVEEL KRULLEN 
EN 2X ZOVEEL VOLUME

•  ONZICHTBARE NATUURLIJK KRULLEN 
KOMEN WEER TEVOORSCHIJN

•  NATUURLIJK KRULLEND HAAR ZIET 
ER VEERKRACHTIGER UIT

ZO KRIJGT U UW KAPSEL
OOK THUIS MAKKELIJK IN MODEL!

voor

na

Maertensplein 33, Maartensdijk
0346 - 21 37 11

Voor meer informatie en voorbeelden, kijk op www.hairdesque.nl

MAAK NU EEN AFSPRAAK MET ONZE 
PROFESSIONEEL OPGELEIDE CURLSYS.-STYLISTEN. 
WIJ HEBBEN PATENT OP GEKRULD HAAR.

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker
Jaap te Kiefte
Nel Knoop 
Lesley Kolmer
Loes Koster
Marjori Lutter
Cees Meijer 
Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 
Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04
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Lokaal informatiepunt 
in gebruik genomen

Op dinsdag 30 oktober namen wethouder Bert Kamminga, 

Ideadirecteur Bonne Westdorp, Leo van Vlodorp van de 

Historische Kring D’Oude School en Koos Kolenbrander van 

de Historische Vereniging Maartensdijk in de Bilthovense 

bibliotheek het Bilts Informatiepunt oficieel in gebruik. 

De ceremonie werd geopend door Bonne Westdorp waarna wethouder 

Kamminga in zijn toespraak inging op de ontwikkeling van het project, 

waarvoor de gemeente 20.000 euro beschikbaar stelde. 

De tafel met een plattegrond van de gemeente als aanraakscherm werd door 

het viertal onthuld en meteen enthousiast in gebruik genomen. Op dit mo-

ment zijn honderd afbeeldingen op te roepen. [GG]

V.l.n.r. Bonne Westdorp, Leo van Vlodorp, Koos Kolenbrander en Bert 

Kamminga verrichten de openinghandeling.

Banenmarkt voor 
vrijwilligers

Zaterdag 17 november organiseert Vrijwillig in Actie De Bilt 

een Vrijwilligersbanenmarkt in Wijkrestaurant Bij de Tijd. 
Wethouder Herman Mittendorff draagt vrijwilligerswerk  

een warm hart toe en opent de banenmarkt door zijn eigen 

inzet te verloten onder deelnemende organisaties.  
De wethouder gaat voor twee organisaties zelf  

de handen uit de mouwen steken.

Biltse organisaties die met vrijwilligers werken, zoals Het Rode Kruis, Eet 

Mee, Amnesty International en Handjehelpen, presenteren zich tijdens de 

banenmarkt aan het publiek. Onder het genot van een kop kofie en een 
gebakje kunnen bezoekers neuzen tussen de vacatures die openstaan bij de 

meest uiteenlopende vrijwilligersorganisaties. Iedereen die wel eens na-

denkt over vrijwilligerswerk en benieuwd is wat er allemaal te doen is bij 

hem of haar om de hoek is van harte welkom in Bij de Tijd aan de Prof. Dr. 

P.J.W. Debeyeweg 1 in De Bilt, de ingang van het restaurant is aan de Prof. 

Dr. H. Kamerlingh Onnesweg.

Kom langs

De Vrijwilligersbanenmarkt duurt van 11.00 tot 14.00 uur en is voor het 

publiek helemaal gratis. Bezoekers kunnen door een rondje over de markt te 

doen, een goede indruk krijgen van de verschillende manieren die er zijn om 

je vrijwillig in te zetten voor de Biltse samenleving. Want er is veel moge-

lijk; van communicatieklussen tot tuinwerkzaamheden en van redactiewerk 

tot maatjesprojecten. Tijdens de Vrijwilligersbanenmarkt kunnen bezoekers 

met eigen ogen te zien wat een organisatie precies te bieden heeft en wie de 

mensen achter die organisatie zijn. Een match is zo gemaakt.Aan alles komt een einde
In samenwerking met de KBO af-

deling De Bilt/Maartensdijk  en het 

Regionale Seniorenpastoraat is be-

sloten tot een vervolg op de bijeen-

komst  ‘Aan alles komt een einde’, 

welke op woensdag 5 september in de 

Mantel gehouden is. Deze vervolg-

bijeenkomst heeft als thema  ‘Welke 

zorgmogelijkheden zijn er bij het 

naderende levenseinde’. Geprobeerd 

zal worden reëel te helpen met deze 

zaken om te gaan en er gezamenlijk 

over van gedachten te wisselen.

Als inleiders zijn voor deze middag 

deskundigen uitgenodigd; mensen die 

verbonden zijn met de volgende orga-

nisaties:

• Vrijwillige terminale thuiszorg De 
Bilt Kernen

• Thuiszorg Vitras
• De 24 uurs zorg Curadomi
• Hospices Demeter uit De Bilt

De bijeenkomst zal gehouden worden 

op woensdag 14 november a.s.  tus-

sen 14.00 en 16.30 uur in ‘De Mantel’ 

naast de St. Maartenkerk Nachtegaal-

laan 40 te Maartensdijk. De zaal is 

open vanaf 13.30 uur. 

Pannenkoeken voor Bremhorst
 Afgelopen woensdag gingen enkele 

bewoners van De Bremhorst op weg 

naar een pannenkoekenhuis in de 

Lage Vuursche. 

De warme maaltijd in de Bremhorst 

werd koud bewaard of afgezegd en nu 

kwam er een heerlijke pannenkoek of 

een stapel poffertjes voor in de plaats. 

Er waren naast bewoners ook een 

verzorgende, een vrijwilliger en een 

stagiaire mee. En na het eten stond er 

nog een mooie rondrit op de agenda. 

De route liep door allerlei dorpjes zo-

als Tienhoven, Loosdrecht, Maartens-

dijk. En overal de mooie herfstbomen 

met hun kleurenpracht.

 (Joke Ruiter) Gezelligheid troef aan de tafel van de Bremhorstbewoners.

Rijbewijskeuring
70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs en overige 
automobilisten, die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op 

225 locaties in Nederland terecht bij Regelzorg. Dit kan alleen door voor-

af een afspraak te maken via het landelijk afsprakenbureau, telefoon: 088 

2323300. Zelf een datum plannen kan via de website www.regelzorg.nl. Op 

16 november a.s. is de locatie SWO,. Jasmijnstraat 6 in De Bilt. 

De Bilt is in 1113 geboren
door Henk van de Bunt

In 2013 viert de gemeente De Bilt dat zij 900 jaar geleden ontginningsrechten heeft gekregen voor het 

gebied van Oostbroek tot Westbroek. Een goede reden voor een heel jaar lang jubileumactiviteiten. 
Het wordt een feestjaar voor én door alle inwoners! De voorbereiding en coördinatie van de 

activiteiten is door het gemeentebestuur in handen gegeven aan Stichting 900 jaar De Bilt.  
De missie van de stichting is ‘Zes kernen: één toekomst’. 

De Stichting 900 jaar De Bilt heeft al 

diverse gesprekken gevoerd en initia-

tieven ontwikkeld met vertegenwoor-

digers van verschillende organisaties 

en verenigingen in de gemeente. De 

stichting probeert zo gezamenlijke 

initiatieven te stimuleren op het ge-

bied van sport, theater, kunst en cul-

tuur, muziek, historisch, natuur, on-

derwijs en jeugd, zorg enzovoorts. 

Het was al weer ruim anderhalf jaar 

geleden dat er een informele relatie-

bijeenkomst was in het kader van de 

viering 900 jaar De Bilt in 2013. 

Met nog een half jaar te gaan was het 

naar de mening van het bestuur van 

de Stichting 900 jaar De Bilt hoog tijd 

voor een tweede informatiebijeen-

komst. 

Archief

In 2011 stond een bezoek aan het 

landgoed Oostbroek op het program-

ma en werd er een tocht langs een 

aantal cultureel-historische locaties 

gemaakt. Ook deze keer was er een 

combinatie met een blik terug in de 

tijd. Het uit plm. 50 personen bestaan-

de gezelschap was ditmaal te gast bij 

Het Utrechts Archief en bekeek daar 

oude oorkondes en handschriften. Het 

was een unieke gelegenheid om origi-

nele documenten in te zien. 

Normaliter liggen deze documenten 

diep in de archieven opgeborgen, 

waar ze veilig zijn en waar de kwa-

liteit, ook voor de toekomstige gene-

raties, gewaarborgd blijft. Na de pre-

sentaties reisde het gezelschap weer 

terug naar De Bilt voor een afsluiting 

met informatie over het programma 

in het jubileumjaar, een hapje en een 

drankje.

Niet vals

De heren Kaj van Vliet (Rijksarchiva-

ris bij Het Utrechts Archief) en Bart 

Jaski (Conservator bij het Universi-
teitsarchief Utrecht) gaven een korte 

presentatie over de getoonde stukken. 

Bilthovense dr. Marijke van de Vrugt, 

oud-hoofddocente bij de rechtenfa-

culteit van de Universiteit Utrecht (en 

specialist op historisch-juridisch ter-

rein) verzorgde een lezing over 900 

honderd jaar de Bilt: ‘De huidige ge-

meente de Bilt bestaat uit zes kernen 

van zeer verschillende leeftijd. De 

oudste is de kern De Bilt, die zijn oor-

sprong vindt in de ontginning waar-

door het klooster Oostbroek en de 

aanpalende lekengemeenschap ont-

stond’. Vervolgens verdedigde mevr. 

van de Vrugt nogmaals de geboorte-

dag van De Bilt: ‘Zelfs al zou die oor-

konde van 1113 vals zijn, moeten we 

hem dan in de papiermand stoppen? 

Nee, want ook een valse oorkonde 

bewijst iets. Bij een valse oorkonde 

moeten de formuleringen zo worden 

gekozen dat ze niet strijden met de 

historische context en toch de belan-

gen van de valsiicateur dienen. We 
weten dat in 1113 met de ontginning 

Oostbroek al veel geld gemoeid was 

en dus was het een oorkondeprocedu-

re waard. Tussen 1085 en 1113 is de 

kern van De Bilt ontstaan. De ’valse’ 

oorkonde van 1113 bevestigt: De Bilt 

was geboren’. 

Er was veel aandacht bij en belangstelling voor de lezing van plaatsgenoot 

Marijke van de Vrugt. 
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Om te stoven, op z’n Italiaans, lekker mals!!!

KALFSRIBLAPJES .................................100 GRAM € 2,25

Met o.a. varkenshaas, kruidenolie en katenspek.

VARKENSHAAS TRIO SPIES .........100 GRAM € 1,98

Bakken als biefstuk, lekker gekruid en gemarineerd.

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

Met een randje, lekker ouderwets draadjesvlees; 

ca. 2 ½ uur sudderen.

RUNDERRIB-STOOFLAPJES .........500 GRAM € 6,50

Panklaar. In een jasje van geroosterde uitjes.

BOSSCHE BOLLEN ...............................100 GRAM € 0,99

Uit onze traiteurhoek: met o.a. gemarineerd kipdijenvlees, 

groenten en kruiden; ca. 15 min. Op 170°C.

JAPANSE BROODJES ....................... 2 STUKS NU € 5,50

Uit onze specialiteitenhoek, met o.a. biefstukschnitzel, kaas, 

salami, rucola en pijnboompitjes, ca. 6 min. bakken.

HERFSTROLLETJES .............................100 GRAM € 1,75

Uit onze wildhoek, met veel vlees, op verzoek gratis gefileerd.

HAZENRUG ...............................................100 GRAM € 2,35

Grof of fijn; landelijk met goud bekroond; ca. 25 min. Wellen op 78°C.

HUISGEROOKTE ROOKWORST

............................................................................ 3 STUKS € 6,75

Van ons bekende varkensvlees, ca. 6 min. Bakken, heerlijk mals.

VARKENSOESTERS ..............................100 GRAM € 1,45

Om te bakken, lekker met bijvoorbeeld Goudreinet of appelstroop.

BAKBLOEDWORST..............................100 GRAM € 1,00

Zonder kleurstof of kleurvervangende middelen, puur natuur.

RUNDERGEHAKT .................................500 GRAM € 3,75

Lekker beleg voor de boterham.

GEBRADEN BOERENRIB ................100 GRAM € 1,98

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 10 november. Zetfouten voorbehouden.

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Ter kennismaking:

maandag, dinsdag en woensdag 

(november en december) 

serveren wij elk 2e 3-gangen keuzemenu 

voor de halve prijs!  

Reserveren is noodzakelijk 

o.v.v.  actiemenu!

Raaijen Interieurs
*  ActIe  *

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

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

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

HOEFAKKER 

50 JAAR
Schakel HOEFAKKER in bij het najaarsonder-

houd van uw tuin en ontvang een gratis 

bollenpakket t.w.v. €35,= (ca. 150 bollen) 

HOEFAKKER biedt u dit najaar een unieke mogelijk-

heid om op een eenvoudige en goedkope wijze 

een vakman in te huren voor het onderhoud van 

uw tuin.

U kunt kiezen uit 3 standaard onderhouds-

pakketten:

€250,= incl. BTW (4 uur arbeid incl. materiaal)

€450,= incl. BTW (8 uur arbeid incl. materiaal)

€ 850,= incl. BTW (16 uur arbeid incl. materiaal)

Het onderhoudspakket is inclusief vuilafvoer, 

bemesting en het gebruik van lichte machines.

U kunt volstaan met een telefoontje of e-mail en 

de afspraak is gemaakt.

Een allround vakman komt op de afgesproken 

tijd uw tuin onderhouden en neemt ter plaatse 

de werkzaamheden met u door. Hij kan u natuur-

lijk ook advies geven.
 

Uw tuin ligt er snel weer keurig bij.

HOEFAKKER BV

Utrechtseweg 374 

3731 GE De Bilt

T 030 - 2201021

I www.hoefakker.com

E info@hoefakker.com

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS

VOOR ONDERNEMERS

Prachige lifestyle- en jachtkleding,  
rubberen en lederen laarzen bij;

House of Outdoor & Opics
Diependaalsedijk 12-14 in Maarssen

T. 0346-556166  www.houseofoutdoor.nl

Maandag en dinsdag gesloten!



 De Vierklank 11 7 november 2012

advertentie

Vink Witgoed is niet verhuisd
door Martijn Nekkers

Er ging vorige week iets mis in De Vierklank. In de rubriek ‘De Bilt schrijft’ deed de  

Westbroekse ondernemer Ruth Nagel onder het kopje ‘Ouderwetse dorpsservice’ z’n verhaal.  

Hij vertelde hoe het allemaal gegaan is met zijn bedrijf Vink Witgoed. Het is de bedoeling om t.z.t. 

alle verhalen in de serie ‘De Bilt schrijft’ te bundelen in een boekje. Dat zal in het voorjaar  

van 2013 verschijnen ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van De Bilt. 

Ruth had in z’n verhaal daarop inge-

speeld niet wetende dat zijn verhaal 

vorige week ook in De Vierklank zou 

worden afgedrukt. 

Zo staat er dat ze ‘begin 2012 zijn ver-

huisd naar het vroegere Rabobankge-

bouw’. Afgezien van het jaartal dat 

dan natuurlijk ook niet klopt zit Vink 

Witgoed op dit moment nog steeds op 

de Dr. Welfferweg 17. 

Dat is overigens ook te lezen in de 

advertentie van het bedrijf die in de-

zelfde Vierklank staat. Erg verwar-

rend allemaal. 

Stand van zaken

‘De Bilt schrijft’ levert steeds artike-

len aan die De Vierklank dan gewoon 

afdrukt in het blad. Door wat mis-

communicatie is het vorige week dus 

fout gelopen. Hoe is de werkelijke 

stand van zaken? Ruth Nagel: ‘Onder 

voorbehoud willen we in april 2013 

de opening van ons nieuwe pand hou-

den. Waarschijnlijk wordt het pand 

wel eerder opgeleverd maar april is 

natuurlijk veel beter geschikt om er 

een mooie opening van te maken.’ Dat 

gaat het zeker worden. Op de nieuwe 

locatie aan de Prinses Christinastraat 

wordt momenteel nog hard gebouwd 

door Bouwbedrijf Nagel BV, het be-

drijf van de broer van Ruth. Het nieu-

we pand biedt veel meer ruimte met 

een winkeloppervlakte van 320 m2. 

De presentatie van het assortiment zal 

veel meer tot z’n recht komen. Bo-

vendien zal de zwager van Ruth (de 

familie Nagel is een echt familiebe-

drijf) er een showroom krijgen op het 

gebied van keukens. Wie straks in die 

richting wat nieuws wil kan dus zo-

wel voor een keuken als de bijbeho-

rende apparatuur terecht aan de Prin-

ses Christinastraat. Maar misschien 

gaat er nog meer gebeuren. Ruth 

Nagel denkt voorzichtig aan de mo-

gelijkheid om ook eens een echte kok 

uit te nodigen. Die zal dan al kokend 

laten zien wat er allemaal mogelijk is 

in een moderne keuken met nieuwe 

apparatuur. Maar het assortiment van 

Vink Witgoed blijft natuurlijk even 

veelomvattend als het nu al is. Via de 

gedrukte media en natuurlijk op de 

website www.vinkwitgoed.nl wordt 

iedereen op de hoogte gehouden van 

de stand van zaken. Wordt vervolgd. 

Ruth Nagel bij de nieuwe locatie van Vink Witgoed aan de Prinses 

Christinastraat. Er wordt nog volop aan gewerkt.

En de naam is:  
‘Rijwielservice Maartensdijk’

Vorige week zaterdag was er een feestje op het Maertensplein in Maartensdijk.  

De ietsenwinkel, voorheen Bikeshop, onthulde de nieuwe naam. Het bedrijf had  
daarvoor een wedstrijd uitgeschreven, waar veel reacties op zijn gekomen. 

Nadat de keuze was gemaakt werd 

mevrouw C. W. Koops-van Gelder 

van het Maertensplein gevraagd naar 

de winkel te komen. 

Dat deed ze met haar dochter Bianca. 

Tot haar verrassing bleek dat me-

vrouw Koops de wedstrijd had ge-

wonnen met de naam: ‘Rijwielservice 

Maartensdijk’. Dat werd in en voor de 

winkel gevierd. 

Fiets

Eigenaar van groothandel Cycle Sto-

res Holland Soest, Roald van Zand-

wijk, bedrijfsleider Amadeo Novani 

en secretaresse Merel Drost overhan-

digden de bloemen en een mooie iets 
van het merk Batavus. 

Mevrouw Koops (73) zegt een dag 

later: ‘Nee, ik heb er nog niet mee ge-

reden. Dat komt nog wel. Ik vind het 

zo leuk dat ik gewonnen heb. Ik wist 

eigenlijk niet eens dat je met het ma-

ken van een tekst iets kon winnen. Ik 

ben er heel blij mee en mijn dochter 

Bianca ook.’ [KP]Mevrouw Koops was blij verrast met een nieuwe iets.

Landwinkel De Groenekan
Afgelopen zaterdag, twee dagen na de opening, zijn we op de Open Dag eens gaan kijken  

naar de nieuwe Landwinkel De Groenekan aan de Nieuweweteringseweg 139 in Groenekan.  

De al jaren bekende Landwinkel de Tolboom achter in Maartensdijk aan de Eikensteeg 13  

was per 1 november opgehouden te bestaan en wordt nu door Willemieke van Maanen  

voortgezet als Landwinkel ‘De Groenekan’. 

Je kunt die zaak niet missen. Op de 

ruime parkeerplaats voor de winkel 

staat het vol met auto´s. Kinderen 

hebben er een mooie speelplek met 

spring- en klauterwerk die volop in 

gebruik is. Ook ponyrijden hoort er-

bij. Binnen is het druk. Zo is het al 

de hele dag. Geen wonder, want op 

de lange tafel en in de wandkasten 

staat het vol met vele soorten pure 

streekproducten en cadeauartikelen. 

Willemieke van Maanen weet uit er-

varing wat de klanten willen en heeft 

nog vele plannen, zoals het naar eigen 

wens van de klanten samenstellen van 

kerstpakketten.

De openingstijden zijn maandag van 

12.30 tot 18.00 uur, dinsdag t/m vrij-

dag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag 

van 9.00 tot 17.00 uur. [KP]

Aftrap Kookboeken7daagse
De Kookboeken7daagse start op zaterdag 10 november  

9.30 uur en duurt ruim een week. De aftrap voor  

deze 7daagse wordt gedaan door initiatiefnemer  

Fusina Verloop bij de Bilthovense Boekhandel.

Eigenaresse en ondernemer Ike Bekking heeft sinds de verhuizing naar het 

Dudokgebouw tegenover het station ruimte gemaakt voor een heus kookei-

land. Hier kunnen kookboekenmakers niet alleen over kookboeken vertel-

len en deze signeren maar ook van alles laten proeven en de kneepjes van 

het vak toelichten. Ter gelegenheid van de 3e editie van de Kookboeken-

7daagse verschijnt een uniek kookboekenmagazine. Kookboekenmakers, 

-liefhebbers en -schrijvers komen aan het woord en vertellen over de liefde 

voor kookboeken. Er is aandacht voor fotograie, een stukje geschiedenis 
maar zeker ook veel verschillende recepten. Een ‘must have’ voor de feest-

dagen en een stukje puur ‘Genot’, de titel van het blad. Kookboekenkopers 

krijgen dit magazine cadeau bij aankoop van een kookboek.

Eten bij boeken

Ike ontvangt als eerste een exemplaar van het nieuwe kookboekenmaga-

zine. Woensdag 14 november komt Karin Luiten, bekend van Koken met 

Karin, de keuken van de Bilthovense Boekhandel dan ook echt inwijden. 

Deze avond geeft Karin kookdemonstraties en valt er van alles te proeven. 

Tjeerd Dijkstra van Q-Vignes zorgt voor uitleg en bijpassende wijnen. Er is 

nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zie www.bilthovenseboekhan-

del.nl of tel. 030 2281014.

Groenekan is weer een mooie winkel rijker.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Kortingsbon  
Mantelzorgplant 2,50

Anthurium

Diverse kleuren.

Potmaat 14 cm. Per stuk

van 8,99Dvoor

6,49*

* Voorwaarden

Prĳ s is alleen geldig tegen 

inlevering van deze bon. 

Deze bon is geldig van 1 t/m 

10 november 2012. Actie-

voorwaarden op groenrĳ k.nl



Deskundig advies over gezondheid en medicijnen

DIABETESWEEK IN DE APOTHEEK VAN 12 T/M 17 NOVEMBER

In samenwerking met:

Meer dan 

250.000 mensen 

hebben diabetes 

zonder dat ze 

het weten!

Doe nu de 

risicotest in de 

apotheek.

Deelnemende apotheken:

Apotheek Maertensplein 
Maertensplein 22, Maartensdijk               
woensdag 14 november  10.00 - 16.00 uur

Apotheek Bilthoven 
Julianalaan 17, Bilthoven                                
maandag  12 november  10.00 -16.00 uur
dinsdag  13 november  10.00 -16.00 uur
donderdag  15 november  10.00 -16.00 uur
vrijdag  16 november  10.00 -16.00 uur

Hessen Apotheek
Hessenweg 192-194, De Bilt                             
maandag  12 november  10.00 -16.00 uur
dinsdag  13 november  10.00 -16.00 uur
woensdag  14 november 10.00 -16.00 uur
donderdag  15 november  10.00 -16.00 uur
vrijdag  16 november  10.00 -16.00 uur

Apotheek Planetenbaan 
Planetenbaan 3, Bilthoven                       
maandag  12 november  10.00 -16.00 uur
dinsdag  13 november  10.00 -16.00 uur
woensdag  14 november 10.00 -16.00 uur

We gaan de 
donkere dagen 
weer in, 

Ik wil u zien!

Rijwielservice Maartensdijk

Maertensplein 25, 3738  GM Maartensdijk  |  0346 210097

U krijgt 50% korting 

op aanschaf van verlichting bij 

montage in onze werkplaats.

Wij vieren onze nieuwe naam met u!
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Mamma Mia was de laatste
Zaterdagavond 3 november draaide 

de Reisbioscoop van Frank Romijn 

uit Veenendaal in De Vierstee zijn 

laatste ilm in Maartensdijk. Dertien 
kinderen genoten van de muzikale 

komedie Mamma Mia met Meryl 
Streep, Pierce Brosnan en Colin Firth 

in de hoofdrollen. De ilm is een be-

werking van de populaire musical die 

al door meer dan 30 miljoen mensen 

in 160 steden en acht talen is gezien. 
De ilm toont de tijdloze teksten en 
melodieën van de supergroep ABBA 

aan het ilmpubliek. 
De ilmvertoningen zijn hiermee af-
gelopen want Romijn (67) die in zijn 

eentje vrijwel elke dag ergens in het 

land ‘s avonds razend snel een com-

plete bioscoop opzet en na aloop 
weer afbreekt, gaat het wat kalmer 

aan doen. Hij blijft alleen nog in zijn 
woonomgeving ilms vertonen. Deze 
voormalige techneut bij KPN draaide 

alleen al in Maartensdijk 99 maal een 
ilm voor de jeugd. Het is nog niet be-

kend of er voor kinderen andere voor-

stellingen komen. [KP]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Voortbestaan Bibliotheek Maartensdijk  
in gevaar, Kom in Actie!
Beste bewoners van Maartensdijk en overige belangstellenden,
 

Zoals jullie waarschijnlijk vanuit de pers al hebben vernomen, wordt de bi-

bliotheek in De Vierstee in haar huidige, goed functionerende voortbestaan 

bedreigd. 
 

RegioCultuurCentrum IDEA is de organisatie achter onze bibliotheek. 
IDEA wil de huidige bibliotheek in Maartensdijk sluiten in verband met 
de hogere kosten voor de nieuwe bibliotheek in De Bilt. Deze komt in het 
nieuwe CutuurCentrum, dat gepland staat aan de Melkweg in Bilthoven. De 
subsidiebijdrage vanuit de gemeente daalt, waardoor het totaal beschikbare 

budget voor de bibliotheekfunctie in Bilthoven kleiner wordt. Volgens de 
huidige plannen wordt de bibliotheek in Maartensdijk hiervan de dupe. In 
plaats van een complete bibliotheek zoals deze nu in De Vierstee gevestigd 

is, zou IDEA toe willen naar een soort bestelbibliotheek. Een en ander staat 
beschreven in een notitie van de stichting IDEA. Hierin worden de plannen 
met betrekking tot de sluiting - en de onderbouwing daarvan - uitgelegd aan 

het college van B&W van de gemeente De Bilt.

Nadat wij de plannen onder ogen kregen, hebben wij besloten om het ‘Co-

mité Bibliotheek Maartensdijk’ op te richten. In onze ogen moet de goed 
functionerende bibliotheek in zijn huidige vorm en met de huidige service 

behouden blijven. Ruim 25% van de Maartensdijkers is lid van de biblio-

theek en maakt regelmatig gebruik van deze dienst. Het kan niet zo zijn dat 
een dergelijke voorziening zomaar gesloten wordt.

Wij hebben de afgelopen dagen gemerkt dat heel veel mensen in het dorp er 

gelukkig net zo over denken. Ook lijken er signalen vanuit de gemeentelijke 
politiek te komen, dat de ‘politieke wil’ om met de plannen van IDEA in te 
stemmen niet heel groot is. Maar... de plannen zijn nog niet van tafel! 
Wij hebben ook begrepen dat er veel mensen bereid zijn om iets te doen om 

het voorbestaan van de bibliotheek in Maartensdijk veilig te stellen.

Wat kunt u doen

1 - Teken de actielijsten die in De Vierstee liggen. Deze actielijsten zijn 
uitgegeven door de vrijwilligers van de bibliotheek en zullen aan de ge-

meenteraad worden aangeboden.
2 - Benader uw politieke partij in de gemeenteraad en laat uw mening over 

dit onderwerp blijken. De gegevens van de gemeenteraadsleden staan op de 
website van de gemeente De Bilt. 
3 - Ook kunt u de gemeente een e-mail sturen met daarin uw gedachten over 
de plannen. Het E-mail adres van de gemeente is info@debilt.nl. 
4 - Kom donderdag 8 november a.s. om 20.00 uur naar de oude raadszaal 
(bovenverdieping) van het gemeentehuis Jagtlust. Toekomst Bibliotheekvi-
sie is als 2de agendapunt geplaatst en er is ruim de tijd voor discussie in de 

agenda opgenomen. U kunt met uw massale aanwezigheid uw gevoelens 
laten blijken. Een overvolle en afgeladen publieke tribune sterkt ons als wij 
van het inspreekrecht gebruik gaan maken. Tevens geeft een volle tribune 
de gemeenteraadsleden een overduidelijk signaal hoe de burgers van Maar-
tensdijk over de plannen denken. 
5 - Uiteraard kunt u ook een reactie geven aan ons comité via het e-mail 
adres comitebibliotheekmaartensdijk@gmail.com

Wij zijn bereid om er veel aan te doen om de voorgenomen plannen rondom 

de bibliotheek in Maartensdijk van tafel te gaan halen. Dat kunnen wij ech-

ter niet alleen, jullie massale steun is daarbij echt noodzakelijk, waarvoor 

bij voorbaat vast hartelijk dank! 

Wim Jonker, Elly Kolk en Edwin Plug - Maartensdijk

Frank Romijn draaide zijn laatste ilm(-voorstelling) in Maartensdijk.

Nieuw bij Groenrijk
Door de toenemende vraag naar na-

tuurlijke honden- en kattenvoeding 

heeft Groenrijk Hollandsche Rading 
gekozen voor een nieuw kwaliteits-

product. De 100% natuurlijke hon-

den- en kattenvoeding van Biofood 

Diervoeding uit Friesland verrijkt het 

assortiment. Biofood maakt gebruik 
van het Groen-garantie label.
Het garantielabel waarborgt een 
schoon, veilig en gezond eindproduct. 
Naast hondenvoeding en kattenvoe-

ding levert de irma ook natuurlijke 
en smaakvolle snacks, vetten, snoep-

jes, natuurkruiden en kauwkluiven. 

Karel Hendriksen is blij met de 

aanvulling op het assortiment.

Inloopspreekuur voetproblemen

George In der Maur Orthopedische Schoentechniek in Groenekan start met 
ingang van dinsdag 13 november a.s. een inloopspreekuur voor voetproble-

men. Het inloopspreekuur is bedoeld voor volwassenen met een (latente) 
voetklacht als gevolg van bijvoorbeeld een voetafwijking (Hallux Valgus, 
Hielspoor, Haglund Exostose of voorvoetklachten), een aandoening (zoals 
bijv. artrose en diabetes) of bij wie confectieschoenen voetpijn veroorzaken 
en/of onvoldoende steun bieden. Naar schatting ondervindt 75% van de 
bevolking wel eens een voetprobleem.

Schoenmaker

Er is een causaal verband tussen voetklachten en verkeerd schoeisel. Door 
preventieve zorg en voorlichting worden ongemakken eerder onderkend en 

veel problemen voorkomen. Tijdens het inloopspreekuur voetproblemen 
zal een gecertiiceerd orthopedisch schoenmaker de klachten analyseren en 
de cliënt direct een gericht advies geven.
Het inloopspreekuur voetproblemen vindt elke dinsdagmiddag plaats van 
13.30 tot 16.00 uur in de George In der Maur Beterlopenwinkel aan de Ko-

ningin Wilhelminaweg 497 in Groenekan. Een verwijsbrief van de huisarts 
is niet nodig.

De intocht van Sinterklaas  
in Maartensdijk 

In de pakhuizen van Sinterklaas is het alweer een drukte van jewelste.  

Het is een chaos en alle pieten werken kei en keihard om er weer een leuk feest van  

te maken in Nederland. Op zaterdag 17 november komen Sinterklaas en zijn Pieten aan  

in Maartensdijk. Het is een feestelijke gebeurtenis en er is in het dorp van alles te doen. 

Maar eerst nog even dit: de bril van 
Sinterklaas is gebarsten en moet naar 

de opticien. Als dat maar goed gaat en 
als de bril maar niet kwijt raakt. 

Op 17 november vanaf 14.00 uur 
begint het feest met spelletjes op het 

plein en vanaf 15.30 uur start het ver-
haal van de intocht van dit jaar met 

een optreden van gymnastiekvereni-
ging 2MOVE in samenspraak met de 
zwarte pieten. 

Voordat Sinterklaas op het plein aan-

komt, zal hij samen met een paar Pie-

ten om 15.30 uur een bezoek brengen 
aan Dijkstate. 

Burgemeester

Om 16.30 uur ontvangt burgemees-

ter Gerritsen Sinterklaas op het plein.  
Iedereen die gekomen is kan Sinter-

klaas en zijn Pieten verwelkomen. 
Wie weet kan de burgemeester Sin-

terklaas helpen met zijn kapotte bril. 
Daarna zullen Sinterklaas en de bur-

gemeester een feestelijke optocht 

door het dorp maken. De optocht start 
bij de Pr. Marijkelaan en gaat via de 
Emmalaan, Margrietlaan, Bernard-

laan, Beatrixlaan, Julianalaan, Dorps-

weg, Alexanderplantsoen, Dorpsweg, 
Molenweg en eindigt weer op de 
Pr. Marijkelaan. Lichtstaafjes voor 
de feestelijke optocht zijn te koop 

bij Primera en kinderen kunnen hun 

schoentje zetten bij kapper Hans.

Collecte

Aan de bewoners langs de route wordt 

gevraagd hun auto’s aan één kant van 
de straat te parkeren om zo een ge-

makkelijke doorgang van de optocht 

mogelijk te maken. De organisatie 
vraagt dit jaar inanciële steun aan de 
bevolking van Maartensdijk om mede 
daarmee een goed en geslaagd in-

tochtfeest te kunnen organiseren. Bij 
Primera en C1000 zijn collectebussen 

opgesteld waar een ieder een bijdrage 

in kan leveren. Voor meer informatie 
ga naar www.sintinmaartensdijk.nl.



Computercursus Excel 2007
Excel is een veel gebruikt rekenprogramma (spreadsheet) 
en is een uitstekend hulpmiddel voor reken- en admi-
nistratief werk. Wat leert u: formules, grafi eken of een 
macro maken. Excel kan u veel werk (en tijd) besparen 
en ziet uw werk er ook “professioneel” uit. Een cursus 
van 7 lessen. Start woensdag 28 november 2012, 
10.00 – 12.15 uur. Kosten  € 98,00 (incl. cursusboek).

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

Voor informatie en 
aanmeldingen:

Cursusaanbod

Bekendmakingen 31 oktober 2012
OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)

Aanvraag reguliere procedure

• Bilthoven, Nicolailaan 12, kappen van 1 Amerikaanse eik (22-10-2012)
• De Bilt, Kerkdwarslaan 17, het kappen van 1 krulwilg (21-10-2010)
•  Maartensdijk, Pr Willem-Alexanderplantsoen 10, vernieuwen rabat voor FalZinc voorzijde woning 

(15-10-2012)

• Westbroek, Kerkdijk 120, het verbouwen van de woning (18-10-2012)
• Westbroek, Kerkdijk 26, plaatsen noodwoning (17-10-2012)

Verleende omgevingsvergunning regulier

• De Bilt, Nimbusweg 1, het uitbreiden van de woning t.b.v. mantelzorg (23-10-2012)
•  Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 51, bouwen van een bedrijfsruimte (opslag- en handelsruimte in 

tuinaarde) (23-10-2012)

31.10.2012 [bron: www.debilt.nl]

17 november 
11.00 - 14.00 uur

Wijkrestaurant Bij de Tijd
Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 1, 3731 MA De Bilt

www.vrijwilliginactiedebilt.nl

Komooken proef
vrijwilligers-

werk

Banenmarkt
voor vrijwilligers

Benieuwd hoe

orthopedische schoenen 

en inlays gemaakt 

worden?

Doe de rondleiding

door de werkplaats.

Hoor welke oplossingen wij 

bieden bij veel voorkomende 

voetafwijkingen als:

OPEN DAG
12:30 - 16:00 uur

zaterdag 10 november 2012

Koningin Wilhelminaweg 495

3737 BG GROENEKAN

www.indermaur.nl

Onze pedicure is ook aanwezig en helpt u graag verder bij 

vragen over VOETVERZORGING.

Zie met eigen ogen hoe trendy, 

sportief en chic onze orthopedische 

schoenen zijn! Laat u inspireren 

door onze gerealiseerde modellen 

in de fotogalerij.

Heeft u Artrose, Diabetes 

Mellitus, Reuma of een

Spierziekte?

Laat u informeren hoe 

wij met de juiste 

orthopedische voorziening 

u een stap vooruit kunnen 

helpen.

Gratis schoen- en voetencheck

Hallux valgus

Hielspoor

Haglund Exostose

Voorvoetklachten

KLEINE VOETKLACHTEN of 
GROTE VOETPROBLEMEN

Bij George In der Maur Orthopedische 

Schoentechniek bent u op het juiste adres.

Vanaf 13 november 2012 

elke dinsdagmiddag van 13:30-16:00 

Inloopspreekuur voetproblemen 

(locatie: George In der Maur 

Beterlopenwinkel).

NIEUW!

TE HUUR
BEDRIJFSRUIMTE

LARENSTEIN

VANAF CA. 133 m² 

TOT CA. 1.000 m²

NASSAU 

BEDRIJFSHUISVESTING 

BV

030-6917585 

WWW.NASSAU.NL

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

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

Wild sfeerdiner 21 november
Reserveren kan tot 19 november 

openingstijden:

ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.30 uur
 14.00 - 18.30 uur
zondag 14.00 - 18.30 uur
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Vriendenkring sluit jubileumjaar af 
met spetterend galaconcert

door Martijn Nekkers

Zaterdagavond kwam er een einde aan de viering van het 90-jarige bestaan van de fanfare 

Vriendenkring uit Westbroek. In het Dorpshuis van Westboek werd een galaconcert gegeven. Het werd 

een spetterende uitvoering, niet in de laatste plaats door de inbreng van popzangeres Judith Jobse. 

Voor deze gelegenheid was het toneel 

uitgebouwd met een podium zodat 

het orkest voor iedereen goed zicht-

baar was. Ook was er achterin de 

zaal een tribune neergezet zodat de 

bezoekers daar een goed zicht had-

den op het optreden. Met de verdere 

feestelijk aankleding en de belichting 

kreeg deze ruimte echt iets van een 

heuse concertzaal. Het moet allemaal 

wel veel werk hebben gekost. De 

belangstelling was groot. Dat bracht 

met zich mee dat er tot kort voor het 

begin extra stoelen moesten worden 

aangevoerd. Zo werd het aardig vol. 

‘Er mag gedanst worden’ stond op de 

uitnodiging maar dat zat er op deze 

avond toch niet echt in.

Ongebruikelijke combinatie

Om het idee ‘gala-avond’ nog meer 

te benadrukken waren de orkestleden 

deze avond niet in hun gebruikelijke 

tenue maar echt ‘in gala’, de heren 

in het zwart en de dames in mooie 

jurken. Het geheel zag er feestelijk 

uit. Het afwisselende programma 

werd aan elkaar gepraat door Mijco 

Boere. Dirigent Christian de Jongh is 

niet zo benauwd en had enkele stuk-

ken op het programma staan die niet 

zo heel gemakkelijk zijn voor een 

amateurorkest. Wat te denken van de 

meer dan bekende ilmmuziek van 
Ennio Morricone of een medley van 

de al even bekende nummers van de 

legendarische popgroep Queen? Het 

leerlingenorkest liet in enkele num-

mers horen dat ze al een heel eind 

op weg zijn. Maar de meeste indruk 

maakte toch wel popzangeres Judith 

Jobse. Een ongebruikelijke combina-

tie: fanfare met een popzangeres. Het 

bewees maar eens dat Vriendenkring 

heel wat aandurft. De samenwerking 

met het orkest liep overigens uitste-

kend. Judith Jobse is dan ook een uit-

stekende zangeres met een dijk van 

een stem en een overtuigende presen-

tatie. Ze zong verschillende bekende  

nummers uit het Engelse popreper-

toire. Zo ontpopte Vriendenkring zich 

als een echte bigband met een stevige 

sound. Voor deze gelegenheid was de 

bezetting van het orkest uitgebreid 

met extra slagwerk, een bassist en 

toetsenist.

Gezellig

Judith Jobse vertelde dat ze niet zo 

vaak optrad met een blaasorkest. Ze 

vond dat zelf ook heel bijzonder. Bo-

vendien was ze ook niet zo gewend 

om met een amateurorkest op te tre-

den. Ze had het vooral erg gezellig 

gevonden. Eigenlijk veel gezelliger 

dan met beroepsmusici, bekende 

ze. Samen met dirigent Christian de 

Jongh, die zelf voor een deel de ar-

rangementen schreef, had ze een keu-

ze gemaakt welke liedjes ze op deze 

avond zou zingen. Ze heeft buiten de 

generale repetitie maar twee keer ge-

oefend met het orkest. In de pauze liet 

ze nog het meer dan bekende nummer 

‘You’ horen waarmee ze jaren gele-

den doorbrak in de popwereld. 

Afscheid

Op deze gala-avond werd ook af-

scheid genomen van Wim van 

Oostrum. Wim is 83 en heeft daar-

van 73 jaar deel uitgemaakt van het 

orkest. Voorzitter Suzan Sijmonsma 

vertelde allerlei leuke anekdotes uit 

deze periode. Zo meldde ze dat Wim 

in die 73 jaar alle instrumenten die in 

het orkest voorkomen wel heeft be-

speeld. Van Oostrum woont al weer 

jaren in Utrecht maar is Vrienden-

kring altijd trouw gebleven. Sinds hij 

niet meer auto kan rijden zorgden zijn 

zeven kinderen er bij toerbeurt voor 

dat hij toch op woensdagavond de re-

petities bij kon wonen in het dorps-

huis. Hij werd benoemd tot erelid en 

Suzan overhandigde hem de bijbe-

horende oorkonde. Wim vertelde dat 

hij het orkest enorm zal gaan missen 

maar ook dat hij er niet aan denkt om 

voortaan thuis in z’n eentje te gaan 

spelen. Hij is een muzikant die er van 

houdt om samen met anderen muziek 

te maken. Zo werd het een bijzonder 

afscheid van de bijzondere muzikant 

Wim van Oostrum. Zijn vrouw Nel 

met wie hij in 2013 60 jaar is ge-

trouwd was er ook, samen met zijn 

familie die in grote getalen aanwezig 

was. Het vormde het mooie einde van 

een geslaagde avond. 

Volle bak bij het optreden van het jubilerende Vriendenkring.

Gastviolist op 
harmoniumconcert

In de Adventkapel in Hollandsche Rading (Tolakkerweg) zal 

op zaterdagavond  17 november a.s. een concert plaatsvinden, 

verzorgd door Gerard Zwart aan zijn eigen Franse 

drukwindharmonium van Kasriel. 

Gerard heeft als fervent pleitbezorger van dit harmoniumtype al diverse 

keren geconcerteerd op zijn instrument. Deze keer wordt het echter heel 

bijzonder door de speciale medewerking van gastviolist Lodewike van der 

Steen. Deze jonge getalenteerde violiste treedt inmiddels op in binnen- en 

buitenland. Zij heeft al verscheidene keren als gast bij verschillende orkes-

ten gespeeld, waaronder met I Romantici o.l.v. Chris Pouw op tournee in 

Italië. Lodewike van der Steen komt uit Geldermalsen maar heeft als directe 

afstammeling van de bekende tuindersfamilie uit Groenekan ook binding 

met deze gemeente.

Boeiend

Het is boeiend om viool en harmonium samen te horen. In de negentiende 

en vroege twintigste eeuw kon men deze combinatie regelmatig horen in 

de salons van gefortuneerde mensen; toch is er nauwelijks originele mu-

ziek voor bewaard gebleven. Een van de redenen daarvoor is, dat er vooral 

bewerkingen klonken. Op het programma staat dan ook laat 19e-eeuwse 

en vroeg 20e-eeuwse muziek, die bewerkt is door Gerard Zwart uit stuk-

ken voor viool en piano, luit en piano en viool en orgel van Edward Elgar, 
Joseph Rheinberger, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré en Lili Boulanger. 

Ook zullen er originele harmoniumwerken gespeeld worden van August 

Reinhard, Renaud de Vilbac en Louis Vierne, waarbij de expressieve moge-

lijkheden van het harmonium duidelijk tot uiting komen. Het Adagietto uit 

de Vijfde Symfonie van Gustav Mahler is door Gerard speciaal voor harmo-

nium bewerkt. Het is interessant muziek mee te maken, die niet elke dag te 

horen is.De Adventkapel is aan de Tolakkerweg 14 in Hollandsche Rading. 

De aanvang is 20.00u., de toegang is gratis met collecte na aloop. [HvdB]

Lodewike van der Steen is bijzonder geïnteresseerd in de unieke combinatie 

van viool en harmonium.

KBH en Brandweer in  
Harmonie met elkaar

Zaterdagavond gaven de KBH en de Brandweerharmonie Bilthoven een uniek concert. Voor het eerst 

in hun bestaan speelden beide harmonieën samen. Geen spoor van rivaliteit, nee het was een muzikaal 

feest in een goed gevulde Michaëlkerk in De Bilt. Het zijn van die momenten dat je niets merkt van 

de economische tegenwind waarin ons land en ook De Bilt nu verkeert. Het zijn vooral momenten 

waarop je beseft welke rijkdom onze gemeente bezit. 

Het concert had de titel Heroes & 

Legends. De orkesten verzorgden 

met een gezamenlijk optreden de 

opening, waarna de Brandweerhar-

monie 6 stukken ten gehore bracht. 

Alle met een verhaal over helden en 

legenden. Wel heel bijzonder was de 

Hymn of Brotherhood. Een muzikaal 

verhaal over kruisridders, die niet 

slechts vochten, maar op weg naar 

het Heilige Land ook broederschap-

pen stichtten waar naastenliefde, res-

pect en toewijding werd uitgedragen. 

Pauze

Na de pauze voerde de KBH 5 stuk-

ken op. Indrukwekkend was de uit-

voering van Carrickfergus. Een le-

gende die speelt in Ierland. Je hoefde 

niet in dat land geweest te zijn om de 

mistige landschappen aan je voorbij 

te zien trekken. De toon was haast 

mystiek. Afsluitend speelden beide 

orkesten het stuk Land of make be-

lieve. Het klonk alsof de harmonieën 

al jaren samenspeelden. Met recht in 

harmonie. (Frans Poot)

Een kunstwerk om De Bilt op te sieren

loopt best aardig in de papieren

de oppositie vroeg toen

om het nu niet te doen

en wilde het niet inancieren 

Guus Geebel Limerick

Het gezamenlijk concert van KBH en Brandweerharmonie is zo’n moment, waarop je beseft welke rijkdom onze 

gemeente bezit.



Dakgotenactie HCR
Het is herfst en de bladeren vallen rijkelijk van de bomen. Een prachtig gezicht, 

maar het zorgt ook voor overlast, bijvoorbeeld in de dakgoot. De werkgroep 

HCR Maartensdijk zet zich al enige jaren in voor een kindertehuis in Roemenië. 

Vanwege heftige stormen dit najaar is er daar veel schade aangericht, aan onder 

andere het dak. Hulp is dus ook hard nodig.

Ook dit jaar organiseert de werkgroep HCR weer een dakgotenactie. De op-

brengst is voor opvang van misbruikte kinderen in Roemenië. Alle eerdere jaren 

was dit een daverend succes, door de gehele gemeente zijn we druk bezig ge-

weest met dakgoten schoonmaken. Wees er dus snel bij met aanmelden.

De prijzen zijn gelijk aan vorige jaren! Voor de eerste tien meters is dit 3,50 euro 

per meter. Hierna is het 3 euro per meter. Vanaf 17 november komen wij weer 

langs om alles schoon te maken. Aanmeldingen bij Arie Vonk Noordegraaf, tel. 

06 14678672 of mail naar hcrmaartensdijk@live.nl 

Boekenmarkt in Sociaal Warenhuis

Op zaterdag 10 november 2012 vindt er in het Sociaal Warenhuis in De Bilt 

(Molenkamp 48, achter Dirk van den Broek) een boekenmarkt plaats. Op de 

markt, die om 9.30 uur begint en duurt tot 15:00 uur, zijn heel veel 2de hands 

boeken te koop. Het assortiment is zeer divers en bestaat o.a. uit romans, detec-

tives, kinderboeken, reisboeken, stripboeken en groot-letterboeken. Deze dag 

zijn alle boeken € 1,- per stuk. Behalve particulieren hebben bibliotheken uit de 

regio veel boeken geschonken aan de organisatie.

De boekenmarkt wordt georganiseerd door de Dorpskerk Marktdag. De op-

brengst is bestemd voor Hillcrest Aids Centre Trust in Zuid-Afrika en het 

Morgensterziekenhuis in Zimbabwe. Meer informatie kunt u vinden op 

www.dorpskerkdebilt.nl/boekenmarkt. 

Op zaterdag 10 november vindt de 

Herfstmarkt plaats in Dijckstate, 

Maertensplein 98 te Maartensdijk. 

Daar staan veel enthousiaste goede 

doelen die bezig zijn voor hun me-

demens ver weg en dichtbij. Van 

10.00 tot 14.30 uur bent u van harte 

welkom. Er is genoeg te doen en te 

koop. Leuke activiteiten voor kin-

deren, lekkere koffi e en oliebollen 
en twee muzikale momenten. Als u 

een voorraad cadeaus voor de win-

termaanden wilt inslaan bent u op 

het goede adres.

Er is van alles te koop: vogelpro-

ducten, kalebassen, boeken (nieuw 

& 2e hands), speelgoed, div. soor-

ten worst, appels, snoep, (kerst-) 

kaarten, Baby-Born kleertjes, Is-

raëlproducten, sierlijke kransen, 

sieraden & accessoires, planten/

bloemen en cadeauartikelen. De 

organisatie van deze dag is in han-

den van een grote groep vrijwilli-

gers in onze regio die werken voor: 

Israël Producten Centrum, Adul-

lam, HCR, NPV, Woord en Daad, 

SDOK, Schreeuw om leven, Step-

hanos.

Voor de herfstmarkt is de NPV nog 

op zoek naar (2e hands)boeken. 

Deze kunnen voor aanvang (en aan 

het begin) van de marktdag wor-

den ingeleverd bij de stand van de 

NPV.

Herfstmarkt
Sfeervol én voor goede doelen!!

Kookkids

Op vrijdag 9 november van 16.00 

uur tot 17.30 uur begint de nieuwe 

serie van de kookkids. Voor kinde-

ren van 8 t/m 12 jaar. Gezellig ko-

ken met je leeftijdsgenootjes. En na 

afl oop samen eten en opruimen. De 
laatste les koken de kinderen voor 

de ouders/familie en vrienden. 

Vrouwenbijeenkomst

Vrijdag 9 november van 19.30 uur 

tot 21.00 uur is er weer een gezel-

lige bijeenkomst voor vrouwen. 

Er worden telkens leuke dingen 

gedaan zoals dans, zang en andere 

leuke activiteiten. Iedereen is van 

harte welkom! 

Neem ook uw buurvrouw en/of 

vriendinnen mee! Entree € 0,50 in-

clusief koffi e en thee.

High Tea 

Op zondag 18 november van 14.30 

tot 16.30 uur is er weer een heer-

lijk high tea. Samen genieten van 

diverse soorten hartige en zoete 

hapjes, onbeperkt diverse soorten 

thee en veel gezelligheid. Meld u 

met aan met uw buren en vrienden. 

Voor € 4,00 p.p. kunt u van dit al-

les meegenieten. Kinderen tot 6 

jaar halve prijs en kinderen tot 2 

jaar gratis. 

Servicecentrum ’t Hoekie, Prof. 

Asserweg 2, De Bilt, 030-2201702, 

info@animowerkt.nl

Activiteiten in ’t Hoekie

Dit toneelstuk, geschreven door 

Haye van der Heijden, speelt zich 

af op een luxe cruiseschip. Veel 

van de opvarenden zijn bejaard 

maar dat wil niet zeggen dat zij hun 

dagen slijten met bingo en breien. 

Integendeel, de dames en heren op 

het schip dansen, zingen, drinken 

en fl irten. Terwijl het schip langs 

de Noorse fjorden vaart, wordt het 

publiek meegenomen door heden 

en verleden, langs opbloeiende 

liefdes en gebroken harten.

Muziek

‘Gebroken ijs’ is een avondvullen-

de toneelvoorstelling met muziek. 

Het publiek wordt in maritieme 

sfeer ontvangen. Aanvang is om 

20.00 uur, de zaal en de bar zijn 

open om 19.00 uur. Kaarten voor 

de voorstelling zijn te reserveren 

via secretariaatsteedsbeter@gmail.

com of in de voorverkoop via Bru-

na (Julianalaan) en Henk Hillen 

(Winkelcentrum Planetenbaan) in 

Bilthoven.

Toneelvoorstelling ‘Gebroken ijs’
Op vrijdag- 16 en zaterdagavond 17 november speelt de Biltse toneelvereniging Steeds Beter in 

de muziekschool aan de Henrica van Erpweg de komische voorstelling ‘Gebroken ijs’.

Ook de C1000 op het Maartens-

plein verleent op vrijdag 9 van 9.00 

uur tot 17.00 uur en zaterdag 10 no-

vember van 9.00 uur tot 14.00 uur 

medewerking aan de Voedselactie. 

Dorcas-vrijwilligers delen voed-

sellijstjes uit aan het winkelende 

publiek. Op deze lijstjes staan pro-

ducten die in de voedselpakketten 

worden gestopt. 

De klanten kunnen één of meerde-

re producten van het lijstje kopen 

en afgeven aan de vrijwilligers. 

Jongeren die wat uren voor maat-

schappelijke stage willen helpen 

zijn van harte welkom: voor in-

formatie Corrie Bosman Tel: 035-

5770924

Zeventiende Dorcas Voedselactie
Dit jaar wordt in de week van 4 november tot en met 11 november voor de zeventiende keer 

de Dorcas Voedselactie gehouden. Op meer dan duizend locaties in Nederland wordt voedsel 

ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa. Bij deze actie zijn meer dan 400 kerken, 600 

supermarkten en ruim 6.000 vrijwilligers betrokken. 

Kom fi tnessen bij Atlas fysio! 
En betaal in november en december 

géén inschrijfkosten!

Gezondheidscentrum MaartensdijkTolakkerweg 217 | 3738 JM | Maartensdijk
Tel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

W W W . P R O F I L E T Y R E C E N T E R . N L

T 030 228 39 23  bilthoven@pro� le.nl
Bilthoven, Leyenseweg 18

VAN HUGTEN

ONDERHOUD

*Geldig t/m 31 maart 2013 en niet i.c.m. andere aanbiedingen. Alleen geldig tegen inlevering van de originele waardebon.

10% KORTING OP EEN
ONDERHOUDSBEURT*
Informeer bij ons voor een 
scherpe prijsopgave!

B A N D E N ,  V E L G E N  E N  A U T O S E R V I C E

✂ ✂
✂✂

VACATURE  VIG-ER   ACADEMISCH HOSPICE DEMETER IN DE BILT

Onze organisatie
Academisch Hospice Demeter is het High Care hospice in gemeente De Bilt. Hospice Demeter heeft 4 
kernwaarden: respectvol, deskundig, vernieuwend en huiselijk die richting geven aan zorgen, leven, 
rouwen, sterven en samenwerken. 

De functie en eisen
Het betreft een uitdagende functie per direct voor een Verzorgende IG, met ervaring in de Palliatieve 
Zorg. Je bent sociaal communicatief. Je bent in staat samen te werken met zowel vrijwilligers 
als verpleegkundigen in informele zorg. In je persoonlijkheidspro� el zijn stabiliteit, � exibiliteit, 
betrouwbaarheid, tact en integriteit herkenbaar. 

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling. Wij hebben plek voor diverse 
diensttaakpercentages. De diensten zijn 6 uursdiensten voor in de ochtenden en 5 uursdiensten in de 
avonden. Het salaris is volgens de CAO  VVT  schaal 40.
Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen.

Solliciteren
Meer informatie over onze organisatie en de vacature is te vinden 
op onze website www. hospicedemeter.nl. Sollicitaties voorzien van 
motivatie en CV kun je richten aan mw. Cindy Hagenouw 
via c.hagenouw@hospicedemeter.nl
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Bosbergschool levert  
leerling-mediatoren

door Henk van de Bunt

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en 

democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap,  

waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren  

om samen beslissingen te nemen en conlicten op te lossen. Op de Bosbergschool in  
Hollandsche Rading is men vorig schooljaar gestart met dit concept..

Ronald de Moor is vanaf augustus jl. 

directeur van De Bosberg: ‘Kinderen 

voelen zich verantwoordelijk voor 

elkaar en voor de gemeenschap en 

staan open voor de verschillen tussen 

mensen. Het hart van De Vreedzame 

School wordt gevormd door een les-

senserie. In het tweejarige invoe-

ringstraject staat in de teamtrainingen 

het bijbehorende leerkrachtgedrag 

centraal. In het eerste jaar wordt de 

lessenserie ingevoerd en in het twee-

de jaar leerling-mediatie. De Vreed-

zame School wil kinderen opvoeden 

tot verantwoordelijke en actieve le-

den van de gemeenschap. Daartoe 

beschouwen we de klas en de school 

als oefenplaats. Kinderen leren dat zij 

deel uitmaken van de gemeenschap 

die de klas en school vormt en leren 

daar een bijdrage aan te leveren. Ze 

leren oog en oor te hebben voor ande-

ren, zich verantwoordelijk te voelen 

voor het algemeen belang: initiatief-

rijk, zorgzaam en betrokken’.

Mediator

Een belangrijk onderdeel van De 

Vreedzame School is mediatie. Medi-

atie is bemiddeling bij conlicten. Alle 
leerlingen leren wat mediatie is, maar 

daarnaast worden ook enkele leerlin-

gen opgeleid om de rol van leerling-

mediator te vervullen. Zo nemen de 

kinderen zelf de verantwoordelijk-

heid voor het oplossen van conlicten 
in de klas of op het schoolplein.

De Moor: ‘Dit schooljaar is de Bos-

bergschool gestart met het opleiden 

van leerling-mediatoren. Deze kin-

deren volgen een training waarin de 

vaardigheden geoefend worden. Om 

hiervoor in aanmerking te komen 

hebben de kinderen een motivatie-

brief geschreven. Voor de leerkrach-

ten een moeilijke opdracht om daaruit 

12 leerlingen te selecteren. De kin-

deren zijn erg gemotiveerd tijdens 

de training maar vinden het ook wel 

spannend hoe het straks gaat werken 

in de praktijk. Op 15 november zal 

de training worden afgesloten met 

een diploma uitreiking. De kinderen 

mogen dan vertellen: Waarom ze me-

diator wilden worden, Wat ze vooral 

geleerd hebben? Hoe ze denken dat 

het gaat werken. Daarna is er een de-

monstratie aan ouders van het oplos-

sen van een conlict’.

Kritisch

De Bosbergschool in de Noordelijkste 

kern van De Bilt denkt met dit con-

cept een bijdrage te leveren aan ac-

tieve en kritische burgers, die elkaar 

laten opzoeken in plaats van mijden. 

Ronald de Moor: ‘Onze samenleving 

is gebaat bij burgers die zich verant-

woordelijk opstellen, die vaardig en 

vreedzaam om kunnen gaan met ver-

schillen en conlicten. En dat geldt 
ook voor onze school: onze school 

is gebaat is bij actieve, zorgzame, 

initiatiefrijke en verantwoordelijke 

leerlingen. Dit bevordert niet alleen 

het plezier waarmee leerlingen en 

leerkrachten naar school gaan, maar 

zorgt ook voor een positief werkkli-

maat en daarmee voor een goed leer-

rendement.Directeur Ronald de Moor en leerlingen, tijdens een mediatortraining.

Veel aandacht rond Dag van Respect 
Het Platform Respectvol Samenleven De Bilt besteedt in het kader van de landelijke Dag van Respect 

rond 8 november a.s. in samenwerking met veel anderen weer veel activiteiten. Spandoeken langs 

de openbare weg en vlaggen bij scholen en andere gebouwen met het logo van het Platform zullen 

attenderen op deze dag en op het belang van respect in het omgaan met elkaar.

Op donderdag 8 november zullen op 

13 basisscholen in de gemeente gast-

lessen worden gegeven. Naast perso-

nen uit het gemeentebestuur, zoals de 

burgemeester en enkele raadsleden, 

gaat een verscheidenheid aan perso-

nen uit de gemeente met de leerlingen 

in gesprek. De toenemende belang-

stelling van inwoners om als gastdo-

cent op te treden is verheugend. Ge-

meenteraadslid Frans Poot verzorgt 

samen met iemand van het Gehandi-

captenplatform om 9.00 uur een les 

op de Werkplaats.

Samenspraak senioren – jongeren

Een groep bewoners van het Woon-

centrum De Schutsmantel zal zich 

op woensdag 7 november samen 

met leerlingen van de Oranje Nas-

sau School buigen over stellingen als 

‘Ouderen zijn vergeten hoe ze vroe-

ger zelf waren’. 

Het succes van vorig jaar staat borg 

voor een herhaling. Op woensdag 

21 november om 11.00 uur ontvangt 

het Groenhorst College in Maartens-

dijk een aantal leden van het Cosbo. 

Zij zullen enkele lesuren naar keuze 

volgen, waarna de senioren met de 

leerlingen in discussie gaan,  gevolgd 

door een door de leerlingen van de 

school bereide lunch. 

Middelbaar onderwijs 

De Werkplaats en Het Nieuwe Lyce-

um geven ook dit jaar op eigen wijze 

aandacht aan het onderwerp. Het Plat-

form is in overleg met deze scholen 

om de resultaten daarvan op een later 

tijdstip op een of andere wijze met de 

inwoners van de gemeente te delen.

Sport 

Bij tal van sportverenigingen zal in 

het weekend van 10 en 11 november 

extra aandacht besteed worden aan 

sportiviteit & respect. Op zaterdag 10 

november wordt om 10.00 uur door 

burgemeester Gerritsen bij FC De 

Bilt een bord onthuld in het kader van 

de Week van Respect. 

De aandacht kan dan tevens uitgaan 

naar het reeds geplaatste reclamebord 

van het Platform aan de rand van het 

hoofdveld.

Maatschappelijke stage in 

Woonzorg centrum De Bremhorst

Ik zit op Het Nieuw Lyceum in Bilthoven en heb een werkweek een maat-

schappelijke stage gelopen in Woon en zorgcentrum De Bremhorst. Ik heb 

verschillende kanten van het werk gezien en veel gesproken met de bewo-

ners en het personeel. Ik heb de ochtenden in de ontmoetingsruimte gewerkt, 

waar ook samen met mij verse soep is gemaakt. Ik heb ook een middag op 

de Oase - dit is de meerzorg afdeling - geholpen. Ik heb hier een toernooitje 

gesjoeld met de dames, helaas heb ik verloren. Maar het belangrijkste is dat 

we veel hebben gelachen. Ik heb veel contact gehad met de bewoners en 

hun ook met problemen kunnen helpen zoals het inprogrammeren van de 

telefoon. Het viel mij op dat zonder een uitzondering dat alle bewoners en 

het personeel stuk voor stuk erg aardig waren. Zij hebben bij mij een warm 

gevoel achter gelaten. Ik kijk terug op een erg leuke week, waar ik verschil-

lende kanten van de zorg heb mogen mee maken’.

(Maarten Canters vanuit De Bremhorst)

Maarten heeft een weekje meegelopen in De Bremhorst.

Jubileumshow Fraternitas
C.S.V. Fraternitas hield in dit Olympische jaar de Olympische gedachte nog 

even vast en organiseerde afgelopen zaterdag ter gelegenheid van het 95-ja-

rige bestaan van de vereniging twee prachtige jubileumshows geïnspireerd 

op de Olympische Spelen in het H.F. Witte Centrum in De Bilt.

Alle onderdelen van de vereniging (damesturnen, herenturnen, kidsdance, 
showdance, bodyit, recreatief hardlopen, kleutergym) presenteerden zich 
ondersteund door professioneel licht en geluid in Olympische omgeving. 

De verschillende groepen vertegenwoordigden een land en hadden daarbij 

behorende kleding en muziek uitgezocht. De verschillende groepen verte-

genwoordigden een land en hadden daarbij behorende kleding en muziek 

uitgezocht. [HvdB]

Lenigheid en symboliek kwamen samen in de jubileumshow. (foto Reyn 

Schuurman)

Intocht Sint Nicolaas in De Bilt

Na een weekje eerder in Maartensdijk te zijn gearriveerd komt op zaterdag 

24 november Sinterklaas weer een bezoek brengen aan Bilthoven en De 

Bilt. Hij komt met ongeveer 50 zwarte Pieten en zijn Pietenorkest.

Het programma 

10.15 uur aankomst Gemeentehuis Jagtlust. Vanaf de Koperwieklaan zal de 

Sint via de Julianalaan, Emmaplein, Nachtegaallaan om 11.15 uur aanko-

men op de parkeerplaats aan de Vinkenlaan. 

Na een middagpauze wordt om 14.05 uur de Planetenbaan aangedaan, om 

14.50 uur de Hessenweg en om 16.00 uur het Oude Dorp. 
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Let op! 
prijzen gewijzigd

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

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Te koop aangeboden

UGGS z.g.a.n. Zwart met leuk 

biesje aan achterkant. Mt 37. 

Te klein gekocht.  Prijs € 100,-

Tel. 0346-213938.

Nieuw in doos, 2 x Klap 

onderzetbok, metaal, kleur 

blauw, zeer stevig, maten 

breed verstelbaar hoogte 71-91 

cm, breedte verstelbaar 80-108 

cm. Nú voor € 9,98. Bilthoven 

06-14296452 van 09.00uur - 

22.30uur.

Chris ta l  d 'Arques 

"Longchamps". 6 Glaasjes 

van 6 cl (5,5 hoog). € 15,-. 6 

Glaasjes met voet 6 cl (11,5 

hoog). € 15,-. 4 Wijnglazen 

(13,5 hoog). € 12,50. 7 

Wijnglazen (15,5 hoog). 

€ 20,-. 5 Wijnglazen (17 

hoog). € 20,-. 7 Water/sap-

glazen (11,5 hoog). € 20,-. De 

glazen zijn een enkele keer 

gebruikt en onbeschadigd. In 

één koop super aantrekkelijke 

prijs. Bilthoven 06-14296452

Bad Spa "Montell" bubbelen 

en verwarmen in uw eigen bad 

met afstandbediening, nieuw 

in doos. Nu € 25,-. Bilthoven 

06-14296452

Oude, nostalgische, zinken tei-

len 75 cm, prijs p.s. € 50,-. Een 

kleine, oude, zinken teil, 35 

cm. € 15,-. Oude, zinken was-

ketels, prijs p.s. € 30,-. Oude, 

zinken gieter. € 15,-. Tel. 035-

5772022.

Set daksteunen voor Ford 

C-MAX (z.g.a.n.). Vraagprijs: 

€ 50,-. Tel. 0346-213658.

Mooi beukenhouten (kinder)

bureau (110x70), 4 laden. 

€ 25,-. Tel. 06-55176085

Halogeen lampensetje, nieuw 

in doos met ophang bekabe-

ling . €10,-. Tel. 06-16276013

Nette, leren lage schoenen 

voor dames. Instappers: kleur 

mat zwart, model bootschoe-

nen. Zelden gedragen. Maat 

39. €10,-. Tel. 06-16276013 

Nieuw: Moneyclip, grote, zil-

verkleurige, geldclip. Met klein 

goudkleurig outline (naam-

loos) logo. In plastic doosje: 

€ 10,-. Tel. 06-16276013 

3Cd-box The Best of... mys-

tieke, rustgevende muziek Tri 

Yann. Gesealed. € 10,-. Tel. 

035-7852090 

2 Cd-box: Chanson muziek, 

Anthology Volume 1, Pierre 

Rapsat, gesealed. € 10,00. 

Tel. 035-7852 090 

Muziekboeken Ed & Steve 

serie: 1 boek met beken-

de Hardrock en 1 boek 

Grungeliedjes. (partitu-

ren voor gitaar, piano, bas, 

drums). Samen € 15,-. Tel. 

06-16276013

Zacht roze met grijs winter-

jack met capuchon, voor stoe-

re meiden. € 20,-. Maat M-L. 

Tel. 06-16276013

Knalpaarse nepbontjas voor 

stoere meiden, kort model. 

Niet veel gedragen. € 50,-. 

Maat M-L. Tel. 06-16276013

Damesjas in kleur Oud-

Hollands groen. Nep leer 

look, driekwart colbertmodel 

met knoopsluiting, maat L. 

€ 25,-. Tel. 06-16276013

11 Engelse boeken van de 

schrijfster Barbara Taylor 

Bradford. € 4,- p.s. Tel. 030-

2291685.

Houten stevige kinderstoel 

kan ook als tafeltje en stoel. 

€ 30,-. Tel. 0346-214065

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Kunstkerstboom 1.55 m com-

pleet met zilveren ballen / 

slingers en Philips kaarsver-

lichting €39,00. Hobbyboek 

kerstkaarten maken van La 

Rivière € 6,00 Tel. 030-

2202996

Donkerbruin leren dameslaar-

zen, nieuw. Maat 39. € 125,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe alarmklokradio 

Digital. € 5,-. 50 luxe kerst-

kaarten met envelop in folie-

zakje, voor markt of braderie 

o.a. € 25,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief dames-

jack roze/wit/donkerblauwe 

horizontale streep, maat M. 

€ 25,-. Tel. 030-2202996

3 Nieuwe elastische fitness-

banden, nog in verpakking. 

€ 10,-. Tel. 030-2202996

Antiek eiken theekastje ± 60 

jaar oud 68x22x64. € 50,-. 

Tel. 030-2204680

Mooie wipstoel van Prenatal. 

€ 20,-. Nieuwe verzorgings-

tas. € 15,-. Tel. 06-54665050

Goed uitziende witte kunst-

schaatsen, maat 38. € 17,50. 

Tel. 0346-214084

Grote knuffelbeer 1 mtr. 

€ 7,50. Tel. 030-2283955

Massage voetenbadje. € 10,-. 

Tafel ventilator. € 7,50. Tel. 

0346-211615

Elektr. fornuis 4-pits oven. 

€ 35,-. Tel. 030-2288029

Modelspoor huisjes, doos vol. 

Gratis af te halen. Tel. 035-

5771263

Metalen traphekje, verstel-

baar. € 20,-. Tel. 030-2281085

Fitnessapparaat: Energyboard 

trilplaat met gebruiksaanwij-

zing. € 30,-. Tel. 030-2287086

Grote spiegel met houten rand 

van 3 cm voor boven dres-

soir of als passpiegel 67x134. 

€ 45,-. Tel. 030-2287086

Gebonden boek: Plaatsen 

aan de Vecht en Angstel met 

tekeningen en beschrijvingen. 

€ 15,-. Tel. 030-2204887

Langspeelplaten 54 stuks, 

klassiek, kerst, zang, enz. 

€ 15,-. Tel. 030-2204887

Auto’s/motoren

OPEL Corsa 3 drs 1.2 Onix 

zilver, weinig km's, grote beurt 

gehad en apk 10-2012 t.e.a.b. 

wegens omstandigheden. 

Bilthoven, 06-14296452

Fietsen/brommers

Kinderfiets (zwart, geel), 

26 inch, beetje opknappen 

noodzakelijk. € 20,-. Tel. 

06-55173085

Jongensfiets vanaf 12 jaar. 

€ 42,50. Tel. 030-2283955

Mooi kinderfietsje (±5 jaar) te 

koop. € 25,-. Tel. 030-2281085

Paarse meisjesfiets oma-

model. € 42,50. Jongensfiets 

vanaf 8 jaar. € 40,-. Tel. 030-

2283955

Personeel gevraagd

Gezocht: OPPASKINDJES bij 

gedipl. gastouder thuis op wo 

en vr. M.i.v. dec of jan. Leeftijd 

ong. 2,5 jaar. Biologisch eten 

en buitenspelen. Hondje + 

eigen kindje aanw. Mail naar: 

toverwoord@yahoo.com

Wie wil oudere dame in de 

Pieter de Hoogh-flat in 

Bilthoven uit PGB-budget 

gedurende een uur in het begin 

van de avond BEGELEIDEN 

bij (het opdienen van) de 

warme maaltijd? Tel. 030-

2292056.

Academisch Hospice Demeter 

in De Bilt  zoekt VIG-er, zie 

pag. 16

Personeel aangeboden

Technisch VAKMAN biedt 

zich voor langere periode aan 

als huismeester o.i.d. voor 

kluswerk. Tel. 06-42417376 

Voor uw VERVOER bel

Arthur 06-45624367

Schiphol  € 37,50 !

CHAUFFEUR 65+ wil nog 

enkele dagen werken. 0346-

212289 / 06-57354375

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

I.v.m. mijn analoge 

hobby ben ik op zoek naar 

FOTOROLLETJES ed. Bel 

0346-281082 na 18.00 uur

Wist U dat BETTY'S 

CORNER een speciaal 65+ 

tarief heeft? En ook dat met 

knipkaart elke tiende behande-

ling knippen gratis is? Bel voor 

een afspraak: 06-33722022 

Zorg voor uw haar!

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

dingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

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

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 

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

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

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

www.MPGcoaching.nl  

Tuinservice van Vliet 06-54751296 Nw. Weteringseweg 

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

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

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

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

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

ten etc. Verder voor allerleisoorten van tuinwerkzaamheden, 

bomen weghalen.

Gevraagd mannelijke medewerker op pensionstal in 

Hollandsche Rading. Fulltime dienstverband tegen het mini-

mumloon. Bel voor info: 06-255554215.

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl

(Diepte) reiniging, peeling, stomen, weghalen van oneffenhe-

den, epileren, massage van gezicht, hals en decolleté, masker, 

serum en dagcreme voor € 49,50. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 

06-10666673

Dakgotenactie: Wilt u ook een schone goot? Ook dit 

jaar organiseert de werkgroep HCR weer een dakgotenactie. 

De opbrengst is voor opvang van misbruikte kinderen in 

Roemenië. De prijzen zijn gelijk aan vorige jaren! Voor de eer-

ste tien meters is dit € 3,50 p/m. Hierna is het € 3,00 per meter. 

Vanaf 17 november komen wij weer bij u langs om alles schoon 

te maken. Geef u op bij Arie Vonk Noordegraaf, 06-14678672 

of mail naar hcrmaartensdijk@live.nl 

Betaalbare woningen? Winkels in bedrijf? Vitale dorpsker-

nen: hoofdzaak of bijzaak? Debatavond D.V. 21 november 

om 20 uur in Dijckstate. Debat met raadsleden Anne de Boer 

(Groenlinks/PvdA), Frans Poot (D66) en Johan Slootweg 

(SGP). Debat is o.l.v. Leo Fijen. Zie www.debilt.sgp.nl voor 

meer info.

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 14 voor de SWO cursussen!

Pilates in Maartensdijk. Met Pilates wordt u bewust van uw 

houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. Pilates 

is interessant voor mensen met weinig sportervaring, ervaren 

sporters en ouderen. De lessen worden elke woensdag gegeven 

om 19:30 en 20:30 uur op de Kon. Julianalaan 26. Meld 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. 

U zoekt - U vindt

Algemeen christelijk dagverzorgingscentrum 

Beth Shamar verzorgt professionele, 

kleinschalige en gastvrije dagopvang

voor ouderen!

•  

•  
•  
•  
•  
•  

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan. 

Wij maken graag kennis met u!

Zorg en begeleiding gericht op zo lang mogelijk

thuis blijven wonen van mensen.

Mantelzorgers worden ontlast: even ademruimte.

Kleinschaligheid: er heerst geen instellingsklimaat.

BIG-geregistreerde verpleegkundige zorg.

Groene ligging met een grote bostuin.

Gezelligheid, persoonlijke aandacht en eigen 

inbreng staan bij ons voorop.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Dagverzorgingscentrum Beth Shamar 

verzorgt professionele, kleinschalige 

en gastvrije dagopvang voor ouderen!

Wij zoeken een:

Helpende zorg
of

Zorgassistente dagverzorging

min – max contract

14 – 28 uur per week

Heb je interesse? Bekijk de volledige vacature op 

www.bethshamar.nl en neem contact met ons op!

Ga naar www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755
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SVM wint met overtuiging
Trainer Wout van Dronkelaar van het Maartensdijkse SVM had voor de altijd lastige uitwedstrijd bij 

FC Driebergen een slimme tactische opstelling bedacht. Roy Wijman speelde niet als spelbepalende 

middenvelder, maar naast Mike de Kok in de spits en de weer herstelde Sjoerd Burgers speelde 

centraal op het middenveld. Djoey Engel speelde meer rechtsbuiten dan middenvelder.

SVM liet vanaf de eerste speelminuut 

zien waar het voor was gekomen: 

Driebergen vast zetten en niet in hun 

spel laten komen. Dat lukte goed. Niet 

Driebergen was gevaarlijk maar SVM!

 Dat leverde kansen voor SVM op: 

Mike de Kok net naast of over, Roy 

Wijman die zich goed aangespeeld vrij 

draait en rakelijks naast de paal schiet. 

Kortom het was meer wachten op de 

0-1 voor SVM dan een voorsprong 

voor de thuisclub. Mogelijk waren 

de Driebergenaren nog bij hun eer-

ste periodetitel of was SVM gewoon 

goed. En heel SVM speelde goed. Het 

werd voor de toeschouwers een span-

nende eerste helft met 2 goed spelende 

teams. Werd Drieberen gevaarlijk dan 

stond de SVM verdediging met de 

sterk spelende talenten Bas Temme, 

Bjorn Engel, Wessel Schuller en Ke-

vin van Dronkelaar als ervaren rot haar 

mannetje en gaf weinig kansen weg. 

Een zware overtreding op aanvoer-

der Kevin van Dronkelaar werd door 

de scheidsrechter met rood bestraft: 

Driebergen moest verder met 10 man 

en voor SVM ontstond er meer speel-

ruimte. Dat er bij de rust door SVM 

niet gescoord was mag de ploeg zich 

zelf verwijten.

Ongewijzigd

Na de theepauze een ongewijzigd 

SVM, dat toestond dat het initiatief 

bij de gastheren lag. SVM had wat 

minder grip op de wedstrijd dan in 

de eerste helft. De combinaties lie-

pen minder, de bal werd niet goed in 

de ploeg gehouden. Iets te vaak werd 

de lange bal gespeeld en werd het spel 

slordiger. Dat Driebergen niet op een 

1-0 voorsprong kwam was te danken 

aan de goed keepende Richard de 

Groot. Tegen 10 man voetballen gaat 

niet altijd gemakkelijk. Duidelijk werd 

dat de ploeg die het eerst zou scoren 

grote kans zou maken op de 3 punten. 

Langzaam maar zeker kreeg SVM 

weer meer rust in het spel en kwamen 

de snelle en goed combinaties weer te-

rug. Rond de 75 minuut voerde SVM 

een schitterende snelle counter uit. De 

hard werkende Jeroen Geurtsen werd 

schitterend aangespeeld en scoorde de 

0-1 voor de geel blauwen. Dat het de 

laatste 15 minuten nog af en toe billen 

knijpen was voor de SVM supporters 

lag meer aan SVM dan aan de gast-

heren. SVM kreeg nog kansen om de 

voorsprong verder te vergroten.

Toekomst

Diederik Hafkemeijer viel in voor de 

moegestreden Sjoerd Burgers. SVM 

won terecht en doet gezien de overige 

uitslagen weer volop mee voor de bo-

venste plaatsen. SVM 2 was niet bij de 

les in en tegen Woudenberg en verloor 

met 5-1. Aanstaande zaterdag speelt 

SVM 1 thuis tegen Altius en SVM 2 

speelt uit. De A1 van SVM speelde 

thuis een leuke pot tegen Kockengen 

en was met maar liefst met 7-2.de baas.

Voordaan-dames met goed gevoel 
naar volgende competitiefase

De dames van Voordaan beginnen ondanks de laatste plaats in de poule met opgeheven  

hoofd aan de volgende fase van de competitie. In de laatste wedstrijd van de  

voorcompetitie werd met 4-3 gewonnen van QZ uit Nijmegen.

Voordaan putte inspiratie uit de over-

winning van Heren 1 vorige week en 

vocht zich naar de overwinning tegen 

QZ, dat al zeker was van de promo-

tieklasse. In de eerste helft werd liefst 

drie keer gescoord dankzij doelpunten 

van Dido Prins, Suzanne Swildens en 

Charlotte Loozen. Na rust zette QZ 

meer druk en kwam weer terug in de 

wedstrijd. De thuisclub wist de stand 

weer gelijk te trekken tot 3-3. Toch was 

het Voordaan dat over de langste adem 

beschikte, Marloes Polman maakte het 

winnende doelpunt. Voordaan mag 

zich ondanks de overwinning opma-

ken voor de degradatiepoule van de 

Overgangsklasse. De overwinning op 

QZ geeft de speelsters een goed gevoel 

voor de nieuwe start.

Heren

De heren van Voordaan hebben de 

spectaculaire overwinning op Oranje 

Zwart van vorige week geen vervolg 

kunnen geven. Waar vijf jaar geleden 

nog  de eerste Hoofdklasseoverwin-

ning uit de historie werd geboekt, had-

den de Groenekanse mannen dit keer 

weinig te vertellen tegen Pinoké. Het 

werd zondagmiddag 5-0 in het Am-

sterdamse bos.  

Volgende week staat er weer een re-

gionale derby op het programma: de 

thuiswedstrijd tegen Kampong begint 

zondag om 14.45 met aansluitend een 

Thé Dansant.

De heren van Voordaan hadden een moeilijke middag tegen Pinoké.  

Ook Rik van Doesburg kon de ruime nederlaag niet voorkomen. (www.

guidovanderburg.com)

FC

DE BILT

SPorTPArk WeLTevredeN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

drukkerij
Livo

FC DE BILT

MUSKETIERS

zaterdag

10 november

aanvang: 15.
00

uur

advertentie

Salvodames winnen royaal

Het 1e team van Salvo versloeg het bezoekende Prima Donna uit Huizen met 4-0. Het 2e team van 

Salvo won met 3-1  van het bezoekende Majella uit Utrecht. Beide teams spelen in de 1e klasse en 

schuiven door deze uitslagen richting middenmootpositie. Het was toch een unieke wedstrijddag  

voor Salvo. Alle teams hebben zaterdag hun wedstrijden gewonnen.

Het bezoekende Prima Donna uit 

Huizen stond op de 5e plaats op de 

ranglijst. Salvo op de 10e plaats. Maar 

Salvo had op voorhand geen last van 

spanning. De kracht van de Maartens-

dijkse dames zit er vooral in dat ze een 

goed gepositioneerd team zijn waar het 

moeilijk tegen scoren is. Op die gede-

genheid beet Huizen haar tanden stuk. 

In deze gelijk opgaande wedstrijd had 

Salvo voortdurend een voorsprong. 

De 1e set werd gewonnen met 26-

24. Dat gaf de dames uit Huizen een 

mentale tik. Daardoor kon Salvo de 

2e set moeiteloos winnen met 25-13. 

Daarna werd het weer een wedstrijd. 

Opmerkelijk was dat Salvo telkens 

aan het einde van de set het hoofd koel 

hield en in die sets kon doordrukken. 

Bovendien viel op dat de dames van 

Prima Donna in het twee deel van de 

sets geen aanvalskracht meer hadden 

om tot winst te komen. Telkens was 

daar uitstekend verdedigend werk en 

goede blokkering van Salvo. Stefanie 

van Ginkel was aan Salvo kant aanval-

lend bijna niet te remmen. Zij speelde 

prima mede door de goede spelver-

deling. De 3e en 4e set werden resp. 

gewonnen met 25-21 en 25-22. Door 

dit uitstekende resultaat klimt Salvo nu 

naar de 9e plaats. Zaterdag 10 novem-

ber komen de dames van US naar de 

Vierstee. Zij staan 5e op de ranglijst. 

Salvo 2

Het bezoekende Majella uit Utrecht 

stond voor de wedstrijd 2 punten on-

der Salvo met een wedstrijd minder 

gespeeld. Het was een wedstrijd met 

pieken en dalen. Salvo startte slecht 

maar trok het spel gaande weg de set 

naar zich toe. Een 12-7 achterstand 

werd omgebogen naar een 22-15 voor-

sprong. Na een time out Van Majella 

werd er niet meer gescoord. Majella 

kwam rap dichterbij maar maakten 

ook fouten waardoor de set naar Sal-

vo ging met 25-23. De 2e set opende 

Salvo sterk. Binnen no time stond er 

een voorsprong van 12-3 op het bord. 

Daarna ging Majella beter spelen en 

kwam sterk terug. Salvo zette alle zei-

len bij en won de set met 25-22. De 

3e set ging gelijk op tot 15-15. Daarna 

drukte Salvo door. Met name Nienke 

van de Burg en Marit van Ee speelden 

sterk op het midden prima aangespeeld 

door spelverdeelster Martine Vringer. 

Zij maakten het verschil. De set werd 

betrekkelijk makkelijk gewonnen met 

25-19. Daarna was de concentratie 

niet sterk genoeg om het af te maken. 

Majella raapte alle energie bij elkaar 

en sleepte de 4e set uit het vuur met 

17-25. Derhalve 3-1 winst voor Salvo. 

Door deze overwinning staat Salvo op 

de 9e plaats.

Zaterdag 10 november komt het bo-

venaanstaande Florie uit Nieuwegein 

op bezoek in De Vierstee. 

FC De Bilt pakt periodetitel
Na 7 overwinningen op rij kon FC De Bilt in de achtste 

wedstrijd de eerste periode binnenhalen. Daarvoor moest 

echter nog wel van Hees worden gewonnen. De nummer vier 

van de ranglijst kan worden bestempeld als een typische 

vierde klasser. Met passie, inzet en vooral veel fysieke strijd, 

door hun zelf ook wel ‘Heesiaans-spel genoemd’, weet de ploeg 

het menig tegenstander lastig te maken.

De spelopvatting van Hees was niet heel anders dan die van SVP vorige 

week. De Bilt mocht het spel maken terwijl de Soestenaren de aanvallende 

intenties thuis hadden gelaten. In tegenstelling tot vorige week wist FC De 

Bilt vandaag wel de vrije man te vinden. Via vlot en mooi aanvalsspel werd 

de verdediging van Hees kapot gespeeld. De openingstreffer bleef daarom 

ook niet lang uit. In de tiende minuut stond Jan van den Dijssel, op aan-

geven van Niels van Veelen, aan het eind van een aanval die hij zelf had 

opgezet. Ook na de 1-0 bleef de koploper heer en meester en was het slechts 

wachten op meer doelpunten. De tweede goal kwam uiteindelijk na een 

half uur spelen. Uit een corner van Erwin Korthals was het Mike Versloot 

die met het hoofd de 2-0 maakte. Ondanks zijn geringe lengte was hij het 

Soesterse verdedigingsduo te slim af.Grote kansen creëerde Hees niet, maar 

op slag van rust dwongen ze wel de aansluitingstreffer af. De bonkige spits 

benutte een buitenkansje door een vrije trap van 20 meter in de bovenhoek 

te krullen. In het vervolg mocht De Bilt in de handjes knijpen dat er niet 

met een gelijkspel de rust in werd gegaan. Een schitterende kopgoal vanaf 

de zestien meter werd op onverklaarbare wijze afgekeurd.Zoals vaak wist 

FC De Bilt de wedstrijd in de tweede helft met ruime cijfers te beslissen. 

Het begin was nog ietwat aarzelend, maar al gauw besliste Roland de wed-

strijd, na goed voorbereidend werk van Mike. Dat de score in het vervolg 

wat gelatteerd uitviel was vooral voor de vele toeschouwers erg leuk. Aan-

vallen waarbij de bal constant één keer werd geraakt, werden afgewisseld 

met mooie individuele acties. Doelpunten van Erwin (2), Mike en Bobby 

Reijerse zorgden ervoor dat de periodetitel met een 7-1 overwinning voor 

De Bilt is. Het eerste doel was een periodetitel en dat is sneller gelukt dan 

verwacht. Volgende week wordt de jacht op het kampioenschap vervolgd 

met een thuiswedstrijd tegen VV Musketiers.

De achtse overwinning van FC De Bilt
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Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
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Koe Trijntje onthult eerste 
picknickbank in Noorderpark 

door Martijn Nekkers

Het was vorige week een gezellig en gemoedelijk gebeuren in de koeienstal van Johan Lam op de 

laatste dag van de maand oktober. Door het natte weer stonden de dames al op stal en keken met hun 

verbaasde koeienogen naar het ongebruikelijke gezelschap dat de groep bevolkte.

De aanwezigen waren naar de Kors-

sesteeg in Westbroek gekomen ter 

ere van de onthulling van de eerste 

picknickbank van een serie van elf 

die in het Noorderparkgebied wor-

den of al zijn geplaatst. Voor het zo 

ver was waren er nog wat plichtple-

gingen. Gastheer Johan Lam heette 

iedereen welkom. Hij legde nog eens 

uit wat het doel is van de Agrarische 

Natuurvereniging Noorderpark. Een 

club voor boeren, burgers en buitenlui 

noemde hij het. De vereniging kent 

drie werkgroepen. Eén daarvan, de 

werkgroep educatie en landschaps-

beleving heeft er voor gezorgd dat 

het project van de grond is gekomen. 

Drijvende kracht hier achter was 

Henk van Zijtveld die samen met pro-

jectleider José van Miltenburg de kar 

heeft getrokken. De bedoeling is om 

de recreanten in contact te brengen 

met de prachtige natuur in het gebied. 

Maar ook is het van belang ze kennis 

te laten nemen van het agrarische ge-

bruik en de manier waarop de boeren 

dit met elkaar op verantwoorde wijze 

tot stand brengen.

Fantastisch gebied

Johan Lam bedankte iedereen die 

aan het project heeft meegewerkt en 

niet in de laatste plaats de vele spon-

sors voor hun bijdragen. Wethouder 

Kamminga, die zijn collega Ditewig 

verving, sloot zich daarbij aan. Hij 

noemde het Noorderpark een fantas-

tisch gebied. Vooral de Korssesteeg 

had een diepe indruk op hem ach-

tergelaten. ‘Als je hier naar toe gaat 

kom je aan het einde van de wereld’, 

voegde hij er aan toe. ‘De natuur is 

hier overweldigend.’ Hij wees nog 

maar eens ijntjes op het kapbeleid 
van de gemeente De Bilt. Daaraan 

is toch maar mooi het hout te dan-

ken waarvan deze picknickbanken 

gemaakt zijn. Hij vond de informa-

tieborden geweldig en met name het 

systeem van de daarop aangebrachte 

Q-code. Met behulp daarvan kunnen 

de bezoekers een verhaal downloa-

den van polderwachter en beeldend 

kunstenaar Marcel Bliekendaal. Dat 

bevat veel informatie over de locatie 

waarop de bezoeker zich dan bevindt. 

Een prachtige service voor alle rust-

zoekers die dit gebied in de toekomst 

gaan bezoeken. 

Licht en lucht

Gedeputeerde Bart Krol was al even 

positief over het project. Noemde 

het van belang dat inwoners van de 

grotere steden zoals Utrecht en Hil-

versum hier kunnen recreëren. ‘De 

provincie Utrecht vindt dat van groot 

belang’, liet hij weten. ’Licht en lucht 

kan de stadsmens hier volop vinden. 

Laten we er voor zorgen dat dit ge-

bied niet verpest wordt.’ Hij meende 

dat de ondernemers in dit gebied hier-

bij een grotere inbreng hebben dan de 

overheid zelf. ‘Deze boeren kunnen 

er aan bijdragen om het landschap 

te beschermen en te behouden.’ Pol-

derwachter Marcel Bliekendaal liet 

vervolgens met veel verve een ver-

haal horen zoals de bezoekers van het 

gebied dat straks kunnen horen bij de 

informatieborden.

Onthulling

Toen was het toch wel tijd geworden 

voor de onthulling. De gasten bega-

ven zich naar de picknickbank die 

vlak bij de boerderij, in de bocht van 

de weg bij een geriefbosje, was te vin-

den. Het was bedekt onder een blauw 

zeil. Koe Trijntje stond er al te wach-

ten. Voor deze gelegenheid was zij 

bedekt door een keurig fris gewassen 

dekje. Het dier bleef uiterst rustig bij 

alle drukte. Vanwege die eigenschap 

was zij ook verkozen voor de cere-

monie. Over het weer hadden de ge-

nodigden overigens deze woensdag-

middag niet te klagen. In de stralen 

van de laagstaande herfstzon was het 

best uit te houden. Gedeputeerde Krol 

vatte letterlijk de koe bij de horens. 

Het zeil dat was vastgemaakt aan het 

tuig van de koe werd zo weggesleept 

en daar verscheen de mooie pick-

nickbank. Kloek en degelijk gemaakt 

van het hout van Biltse bomen. Het 

mooie informatiebord kon ook wor-

den bewonderd. Er volgde nog een 

demonstratie hoe zo’n Q-code precies 

werkt. Je moet, als je gaat wandelen, 

dan wel een moderne smartfoon bij je 

hebben. Het is verbluffend dat je dan 

midden in het weidse landschap zo’n 

mooi verhaal kunt horen. Na de ont-

hulling volgde nog een geanimeerd 

samenzijn in de stal. En Trijntje? Die 

sjokte met haar begeleider weer terug 

langs de lange Korssesteeg op weg 

naar haar vriendinnen.

Gedeputeerde Bart Krol kon het goed vinden met koe Trijntje.

Aandachtige Ooievaars

Langs het Groenedijkse pad, dat 

loopt tussen de Ruigenhoeksedijk in 

Groenekan en de Achterweteringseweg 

in Maartensdijk, trofen we een grote 

groep ooievaars aan. Ze volgden 

aandachtig een trekker met een grijper 

die de slootkant aan het ophalen was. 

De ooievaars (en als je goed kijkt één 

reiger) waren nieuwsgierig naar alles 

wat er dan zoal boven water komt. 

Wellicht zit er een smakelijke kikker 

bij. [MN]

Het mooie bankje in de herfstzon.

Kinderpaddestoelen 
Woensdagmiddag 14 november wordt in Paviljoen Beerschoten, De Holle 

Bilt 6, De Bilt een gezellige en leerzame middag voor kinderen van  tot 12 

jaar georganiseerd. Het gaat over paddestoelen en of er kabouters in wo-

nen. Er wordt informatie gegeven en geknutseld en als het weer het toelaat 

ongeveer een uur het bos in om met eigen ogen te zien wie er nu in de pad-

destoelen wonen. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

Meer info en aanmelden vóór 13 no-

vember op www.utrechtslandschap.

nl, natuurkidsbeerschoten@hotmail.

com

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Kijk ook op onze NIEUWE WEBSITE!

Woe.
7-11

Saté babi, rijst,  
atjar en kroepoek

of
Thaise visschotel,  
rijst en gado gado

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
8-11
Vrij.
9-11
Woe.
14-11 Gebakken sliptongetjes

of
Rib-eye met  
pepersaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
15-11
Vrij.

16-11


