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In de Ontmoetingskerk in Maartens-
dijk was het vorige week woensdag 
5 oktober tijdens ‘De Fietsinforma-
tiedag voor senioren’ niet alleen erg 
gezellig maar er viel vooral veel te le-
ren. Ze waren uitgenodigd door de or-
ganisatoren Gemeente De Bilt, SWO 
De Zes kernen, De Fietsersbond en 
het Regionaal Orgaan Verkeersvei-
ligheid-Utrecht. Er was een pittig 
programma voorbereid, dat begon 
met de theoretische kennis waarbij 
diverse verkeersituaties werden door-
genomen. Er waren 21 belangstel-
lenden op afgekomen, waar onder 4 
mannen en ze hadden allemaal hun 
iets meegebracht. Dat was ook de be-
doeling want één van de programma-
punten was de keuring van de iets op 
alle onderdelen van het rijwiel, door 
de ietsenmaker van de plaatselijke 
Bikeshop.

Tips en trucs
In vier groepen werden de delen van 
het programma doorgenomen. Naast 
de ietskeuring ondergingen de seni-
oren een gezichtstest bij de opticien 
van ‘Van Eijcken Optiek’, een ge-
hoortest bij de audicien ‘Beter Horen’ 
en de beweegdocente Krista Somberg 
deed een reactietest. Een zeer nuttig 
onderdeel over evenwicht en balans 
om vallen te voorkomen, waarbij de 
motorische vaardigheden werden ge-
oefend met tips en trucs. 

Na de lunch werd het echt spannend. 
De deelnemers, waar onder 80 plus-
sers, mochten laten zien hoe ietsvaar-
dig ze waren. Het leek een kermis- 
attractie want op het voorplein was 
een circuit uitgezet vol met obstakels 
die kort draaiend en met hoge gille-
tjes omzeild werden. Soms ging het 

maar net goed maar ook hier waren 
de twee plaatselijke EHBO medewer-
kers paraat. 

Nuttig en leerzaam
Daarna begon de ietstocht van 6 ki-
lometer door het dorp waarbij ondui-
delijke en zelfs gevaarlijke locaties 
waren opgenomen. Het was een mooi 
gezicht om de twee lange stoeten te 
zien aankomen, passeren en verdwij-
nen. Ze gaven keurig richting aan 
maar vonden het toch wel wat angstig 
zo nu en dan, want het verkeer ging 
gewoon door. 
Na terugkeer werden door politie en 
de beleidsmedewerker verkeer, aller-
lei plaatselijke verkeerssituaties door-
genomen en uitgelegd. Wethouder 
Diteweg had het laatste woord en het 
ziet er naar uit dat na de eerste keer 
meer van deze nuttige acties in de 

gemeente zullen volgen. Wie je van 
de deelnemers ook sprak; ze hebben 
deze eerste kosteloze Fietsinformatie-

dag, die van 9.00 tot 16.00 uur duur-
de, heel nuttig en leerzaam gevonden 
en ontvingen allen een certiicaat. 

Leerzame Fietsinformatiedag
voor senioren

door Kees Pijpers

Senioren lopen een groter risico op een ongeval dan overige volwassen ietsers waardoor 
hun mobiliteit verloren dreigt te gaan. De Fietsinformatiedag is gericht op verbetering 
van de veiligheid en bevordering van het ietsgebruik en werd kosteloos aangeboden.

Het nemen van de eerste horde 

Aanleiding voor het gesprek is de 
brief van een bewoner van de Grote 
Beer in Bilthoven. Op die brief wil-

len De Rooij en Jeths hier niet verder 
ingaan, omdat zij de inzender enkele 
dagen na ontvangst van de brief al 
een schriftelijke reactie hebben gege-
ven. Wel willen zij een beeld geven 
van hoe de SSW handelt bij klach-
tenmeldingen. ‘Bewoners kunnen 
individuele zaken rechtstreeks met 
de afdeling Klant en Maatschappij 
regelen. Er is een Wijkbeheer team 

waarin twee wijkbeheerders en een 
servicemedewerker actief zijn die 
dagelijks zichtbaar in de buurten aan-
wezig zijn. Heel laagdrempelig met 
bedrijfskleding en dus herkenbaar. 
Daarnaast zijn er ook vier bouwkun-
dig opzichters die het grootste deel 
van de dag buiten vertoeven. Als er 
bij ons een klacht binnenkomt en is 
aangenomen gaat een van onze op-

zichters kijken wat er aan de hand 
is. Waar nodig geven we daarna een 
aannemer opdracht het mankement te 
verhelpen.’ 

Liften
Storingen bij liften kunnen bewoners 
rechtstreeks doorgeven aan het lift-
onderhoudsbedrijf. Monteurs dienen 
dan binnen vier uur de lift weer in 
orde gemaakt te hebben. Als er on-
derdelen besteld moeten worden ligt 
dat anders. De SSW ontvangt van het 
bedrijf een rapportage van wat er is 
uitgevoerd. Dit jaar is er vier keer 
een storing opgetreden bij één van de 
drie liften van de Grote Beer. ‘Eerst 
dachten we dat de liftschacht lek was 
en het een storing was die te maken 
had met vocht. Na onderzoek bleek 
de oorzaak geen lekkage te zijn, 
maar condensatie die alleen optreedt 
bij extreme weersverandering. Die 
condensatie heeft in de loop van de 
tijd wat schakelaars aangetast. Er zijn 

inmiddels maatregelen genomen om 
dat te voorkomen.’ 

Zwerfvuil
‘Wanneer verlichting in de gemeen-
schappelijke ruimten kapot is wordt 
dat na melding gemaakt. In lats heb-
ben we ook zogenaamde lampenis-
ten. Dat zijn mensen die zelf in de 
lats wonen en in de gaten houden 
welke lampen kapot zijn. Ze hebben 
toegang tot een voorraad lampen en 
kunnen kapotte lampen zelf vervan-
gen. Iedereen weet dat dit mogelijk 
is. Onder supervisie van de wijkbe-
heerders gaat wekelijks een trouwe 
groep kinderen onder leiding van een 
groepje ouderen in hun buurt met een 
knijper en een afvalzak op pad om 
zwerfvuil  op te ruimen. Ze krijgen 
daarvoor wat zakgeld en we organi-
seren af en toe een leuke avond. Dat 
gebeurt elke week maar dat er af en 
toe nadat ze geweest zijn weer zwerf-
vuil ligt kun je niet voor zijn.’

Woonstichting SSW
investeert veel in sociaal beheer

door Guus Geebel

‘Het motto van de SSW is aanspreekbaar zijn bij mankementen en proberen er een mouw 
aan te passen’, aldus Martin de Rooij, teamleider Wonen bij de SSW. Hij wil samen 

met Marcel Jeths, manager Klant en Maatschappij, graag het beleid van de woonstichting
bij klachtenmeldingen toelichten. 

Martin de Rooij (links) en Marcel Jeths hebben de leefbaarheid  
hoog in het vaandel.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

16/10	•	10.30u	-	Ds.	P.L.	Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
16/10	•	9.00u	-	Ds.	J.	Boer,	Emst

16/10	•	18.30u	-	Ds.	J.A.H.	Jongkind,	
Brandwijk

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
16/10	•	10.30u	-	Mw.	ds.	C.M.	Geels

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’
16/10	•	10.00u	-	

Dhr.	Gerrit	de	Wild,	Hilversum

R.K. Kerk O.L. Vrouw
16/10	•	10.30u	-	

Pastor	A.	van	den	Boogaard

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

16/10	•	9.30	-	Dr.	J.J.	Nieuwenhuis
16/10	•	16.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma

Hervormde Gemeente Dorpskerk
16/10	•	10.00u	-	

Ds.	C.W.	Rentier,	Amersfoort
16/10	•	19.00u	-	Ds.	I.	Hoornaar,	Ermelo

Pr. Gem. Immanuelkerk
16/10	•	10.00u	-	Prof.	L.J.	Koffemann,	

Amersfoort

Pr. Gem. Opstandingskerk
16/10	•	10.00u	-	

Ds.	J.H.	Hoekert,	Amsterdam

R.K. St. Michaelkerk
16/10	•	10.00u	-	

Eucharistieviering,	H.	Eppink

Volle Evangelie Gemeente
16/10	•	10.00u	-	Dhr.	Adri	van	der	Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

16/10	•	10.30u	–	Mevr.	ds.	E.A.	Visser

PKN - Herv. Kerk
16/10	•	10.00u	-	

Kand.	J.	Mulder,	Nijkerkerveen
16/10	•	18.30u	-	

Ds.	J.	Vroegindeweij,	Bilthoven

Herst. Herv. Kerk
16/10	•	10.30		en	18.00u	-	

Ds.	A.	den	Hartog,	Maartensdijk

Onderwegkerkje Blauwkapel
16/10	•	10.00u	-	Drs.	P.D.D.	Steegman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

16/10	•	11.00	uur	-	
Mevr.	Alice	van	Halsema,	Soest

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

16/10	•	10.00u	-	Ds.	C.	Bos,	Benschop
16/10	•	18.30u	-	Ds.	R.	van	Laar,	Ede

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

16/10	•	9.30u	-	
Mevr.	Alice	van	Halsema,	Soest

St. Maartenskerk
15/10	•	19.00u	-	

Woord-	en	Communieviering
16/10	•	10.30u	-	

Woord-	en	Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

16/10	•	10.00u	-	Ds.	J.F.	Ezinga
16/10	•	18.30u	-	

Hr.	P.	Weeber,	Maarssenbroek

PKN - Herv. Kerk
16/10	•	10.00u	-

Ds.	M.	Burggraaf,	Nieuwer	ter	Aa
16/10	•	18.30u	-	

Ds.	M.	Messemaker,	Monster

‘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
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Geboren
6	oktober	2011

Joëlle
Dochter	van	

Evert	en	Jacoline	Hennipman
Kerkdijk	104
Westbroek

In de Woudkapel

Donderdagavond	 13	 oktober	 om	
19.30	uur	wordt	 in	De	Woudkapel	
te	 Bilthoven	 de	 film	 ‘Away	 from	
her’	vertoond.	Een	bijzondere	film,	
met	nagesprek,	over	een	echtgenote	
die	ontdekt	dat	ze	begint	te	demen-
teren	en	haar	man	niet	met	de	lasten	
wil	opzadelen.	

Infoavond Lourdesbedevaart

Op	donderdagavond	13	oktober	om	
20.00	 uur	 wordt	 in	 de	 pastorie	
van	 de	 Onze	 Lieve	 Vrouwe-kerk,	
Gregoriuslaan	 8	 te	 Bilthoven	 een	
informatieavond	gehouden	over	de	
bedevaart	naar	Lourdes	die	van	28	
april	t/m	5	mei	2012	door	het	Aarts-
bisdom	 Utrecht	 en	 in	 samenwer-
king	met	de	Martha	Mariaparochie	
wordt	georganiseerd.
De	reis	gaat	per	comfortabele	trein	
(TGV),	maar	ook	kan	gekozen	wor-
den	 voor	 de	 bus	 of	 het	 vliegtuig.	
Ook	 belangstellenden,	 die	 van-
wege	 ouderdom	 of	 handicap	 zorg	
nodig	 hebben	 kunnen	 mee.	 Voor	
meer	 info	 over	 de	 bedevaart	 kunt	
u	 terecht	 bij:	 Mevrouw	 A.	 Weer-
denburg	(	030-2281690)	of	mailen:	
weerdenburg28@zonnet.nl.

Kerst in Wereldwinkel

Vorig	 jaar	 waren	 er	 opmerkingen	
over	 het	 tijdstip	 van	 aanbod	 van	
de	kerstartikelen.	Er	is	naar	geluis-
terd:	 vandaar	 dat	 er	 al	 a.s.	 zater-
dag	 een	 mooie	 collectie	 zal	 zijn	
uitgestald.	 Even	 aanwippen	 bij	 de	
verkooptafels	is	sowieso	de	moeite	
waard,	want	naast	het	gebruikelijke	
aanbod	 van	 veel	 nuttige,	 smaak-
volle	 en	 fraaie	 artikelen	 uit	 verre	
landen,	 kan	 geprofiteerd	 worden	
van	 een	 eenmalige	 prijskorting	 op	
de	Afrikaanse	sauzen	(boboti,	pep-

persweet	 en	 kerrie),	 aangenaam	 te	
combineren	 met	 het	 rijstaanbod	
(pandan,	 basmatie,	 zilvervlies).	
Het	Maartensdijkse	Wereldwinkel-
tje	is	op	zaterdag	15	oktober	tussen	
10.00	 en	 16.00	 uur	 in	 de	 hal	 van	
Dijckstate	aan	het	Maertensplein	te	
Maartensdijk.

Cursus  
omgaan met dementerenden

Het	Steunpunt	Mantelzorg	De	Bilt	
organiseert	i.s.m.	buro	Quazijn	een	
cursus	van	drie	bijeenkomsten	voor	
mantelzorgers	 over	 het	 omgaan	
met	 dementerenden.	 Deze	 cursus	
wil	inzicht	bieden	in	de	belevings-
wereld	 van	 de	 dementerende	 en	
in	 de	 veranderingen	 die	 dit	 in	 de		
relatie	 teweeg	 brengt.	 Er	 worden	
ook,	 mede	 aan	 de	 hand	 van	 de	
eigen	specifieke	vragen,	praktische	
aanwijzingen	 voor	 de	 alledaagse	
dingen	 aangereikt.	 Voor	 aanmel-
ding	en	info:	Willemien	Hak,	man-
telzorgconsulent,	 030	 2203490	 of	
w.hak@swodebilt.nl

Bijbelwerkdag kinderen

Woensdag	 19	 oktober	 organiseert	
Wijkgemeente	 ‘De	 Ark’	 van	 9.15	
tot	 15.00	 uur	 de	 Vakantie	 Bijbel-
werkdag	 speciaal	 voor	 kinderen	
in	 de	 Zuiderkapel,	 Boslaan	 3	 in	
Bilthoven.	 Een	 leuke	 manier	 voor	
kinderen	 tussen	 de	 4	 en	 9	 jaar	
om	door	 te	knutselen	en	 te	zingen	
kennis	 te	 maken	 met	 de	 Bijbel.	 	
Het	 kost	 niets	 en	 voor	 eten	 en	
drinken	wordt	gezorgd.	Het	 thema	
is:	 Vertrouw	 maar	 op	 God!.	 Voor	
meer	 informatie:	 vbwbilthoven@
hotmail.com	

Kunst Uit Eigen Provincie

De	tentoonstelling	Kunst	Uit	Eigen	
Provincie’	 van	 V.V.S.O.	 WVT	
wordt	 dit	 jaar	 gehouden	 van	 21	
december	 2011	 tot	 en	met	 5	 janu-
ari	2012.	Beeldend	kunstenaars	die	
aan	 deze	 expositie	 willen	 deelne-
men,	 kunnen	 zich	 tot	 	 15	 okto-
ber	 aanmelden	 bij	 de	 vereniging;	
info@vvsowvt.nl.	

Geboren
10	oktober	2011

Thijs
Zoon	van	

Els	en	Jehan	Coyajee-Geselschap
Molenweg	39
Maartensdijk

U wilt iets 'effe' kwijt
Dat	 kan!	 Deze	 rubriek	 staat	 open	
voor	 lezers	 van	 De	 Vierklank	 en	
kan	 ingezet	worden	om	opmerke-
lijke	zaken	onder	brede	aandacht	te	
brengen.	Er	wordt	niet	gescholden,	
persoonlijke	 zaken	 zijn	 niet	 wel-
kom	en	het	 is	 ook	niet	 de	bedoe-
ling	dat	er	oeverloze	discussies	in	
de	krant	ontstaan.	Stukken	dienen	
in	 Word	 per	 mail	 ingezonden	 te	
worden	naar	info@vierklank.nl	en	
mogen	niet	meer	dan	500	woorden	
bevatten.	De	redactie	behoudt	zich	
-	 zonder	 opgave	 van	 reden	 -	 het	
recht	 voor	 om	 niet	 tot	 plaatsing	
over	te	gaan.

Heden heeft het de Heere behaagd van onze zijde weg te nemen, 
na een liefdevolle verzorging in Verpleeghuis St. Elisabeth  
te Lage Vuursche, onze zwager, oom en neef

Maarten van Woudenberg

in de leeftijd van 81 jaar

Familie Van Woudenberg

Lage Vuursche, 6 oktober 2011
ex. test.: Dhr. C.G. van Woudenberg
Dorpsweg 78
3738 CG  Maartensdijk

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden  
op maandag 10 oktober 2011 op de Hervormde begraafplaats  

aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Opbrengst markt Stampertjes
Op	17	september	was	er	weer	de	jaarlijkse	speelgoed-	en	kledingmarkt	op	
peuterspeelzaal	De	Stampertjes	in	Westbroek.	Het	is	een	geslaagde	ochtend	
geworden.	De	opbrengst	is	ongeveer	€	500,00	en	zal	gebruikt	worden	ten	
behoeve	van	de	peuterspeelzaal.

Laat weten wie u waardeert
Bent	u	al	geruime	tijd	ziek	en	wordt	u	goed	verzorgd	door	uw	familielid,	
vriend	of	buur?	Laat	uw	waardering	merken	door	hem	of	haar	aan	te	mel-
den	voor	een	presentje.	Mensen	die	zorgen	voor	een	zieke	of	gehandicapte	
naaste	heten	mantelzorgers.	Eén	keer	per	 jaar,	op	10	november,	 is	het	de	
Landelijke	Dag	van	de	Mantelzorg.	Op	deze	dag	overhandigt	het	Steunpunt	
Mantelzorg	De	Bilt	cadeaus	aan	mantelzorgers.	Het	gaat	dan	om	mensen	uit	
alle	kernen	van	gemeente	De	Bilt.
	
Mantelzorgers	vormen	de	basis,	de	pijlers,	van	onze	gezondheidszorg.	Van-
uit	hun	persoonlijke	betrokkenheid	verrichten	zij	vele	kleine	en	grote	dien-
sten	voor	een	dierbare	medemens.	Mantelzorgers	zijn	er	vaak	in	de	eerste	
plaats	voor	de	ander.	Daarom	is	het	één	keer	per	jaar	Dag	van	de	Mantel-
zorg.
	
Kent	u	iemand	die	veel	zorg	besteedt	aan	een	zieke	of	gehandicapte	huisge-
noot,	vriend	of	buur?	Vindt	u	dat	deze	persoon	wel	eens	wat	extra’s	verdiend	
heeft	en	in	aanmerking	komt	voor	een	klein	geschenk?	Geef	het	Steunpunt	
Mantelzorg	De	Bilt	dan	zijn/haar	naam	en	adres	door.	Bij	grote	belangstel-
ling	beschikken	zij	mogelijk	niet	over	voldoende	cadeaus.	Uw	aanmelding	
is	dus	geen	garantie	voor	overhandigen	van	een	cadeau.	N.B.	Vrijwilligers	
en	professionele	krachten	zijn	geen	mantelzorgers.
	
U	 kunt	 tot	 28	 oktober	 a.s.	 mailen	 of	 schrijven	 onder	 vermelding	 van:		
cadeau	 mantelzorger.	 Adres:	 Steunpunt	 Mantelzorg	 De	 Bilt,	 t.a.v.		
Willemien	 Hak,	 Jasmijnstraat	 6,	 3732	 EC	 De	 Bilt,	 tel.	 030-2203490.		
Email:	w.hak@swodebilt.nl.
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Wethouder	 Bert	 Kamminga	 van		
Financiën	merkt	op	dat	huishoudens	
in	2012	wel	 iets	meer	gaan	betalen,	
maar	 niet	 meer	 dan	 is	 afgesproken.	
‘De	 afspraak	 is	 dat	 de	 opbrengst	
van	 de	 totale	OZB	mag	 stijgen	met	
het	voorziene	inlatiepercentage.	Als	
de	waarde	van	de	woningen	stijgt	is	
de	opbrengst	meer	en	als	die	waarde	
daalt	stijgt	het	tarief,	dus	het	percen-
tage	van	de	WOZ-waarde.	De	waar-
de	van	woningen	is	op	1	januari	2011	
getaxeerd	 en	 de	 verwachte	 waarde-
daling	 is	0,4	procent.	Het	 tarief	van	
de	 OZB	 zal	 daardoor	 niet	 stijgen	
met	2,25,	maar	met	2,7	procent.	De	
rioolhefing	 stijgt	 harder	 omdat	 is	
afgesproken	dat	we	naar	kostendek-
kendheid	 toegroeien.	De	kosten	zijn	
gebaseerd	 op	 het	 gemeentelijk	 rio-
leringsplan.	 De	 afvalstoffenhefing	
blijft	nagenoeg	gelijk.’	

Tunnels
Voor	de	ondertunneling	van	de	spoor-
wegovergang	in	de	Leijenseweg	is	2	
miljoen	euro	gereserveerd.	‘Met	Pro-
Rail,	het	BRU	en	de	provincie	wordt	
op	 dit	moment	 heel	 constructief	 sa-
mengewerkt	om	te	kijken	of	we	bin-
nen	 een	 redelijk	 afzienbare	 tijd	 tot	
een	 deinitieve	 ondertunneling	 kun-
nen	 komen.	 Dat	 we	 daarvoor	 in	 de	
begroting	geld	hebben	opgenomen	is	
heel	positief	ontvangen’,	aldus	Wet-
houder	Arie-Jan	Ditewig.	

‘Met	de	WMO,	welzijn	en	zorg	staan	
we	voor	 lastige	opgaven’,	 zegt	wet-
houder	 Herman	 Mittendorff.	 ‘Voor	
de	 WMO	 krijgen	 we	 aanzienlijk	
minder	 geld	 van	 het	Rijk.’	Het	 col-
lege	wil	bij	bezuinigingen	kwetsbare	
groepen	 zoveel	 mogelijk	 ontzien.	
Het	 tarief	 huishoudelijke	 hulp	 raakt	

wel	de	zorgaanbieders,	maar	niet	de	
klant.	 Woningaanpassingen	 wil	 het	
college	 meer	 inkomensafhankelijk	
maken.	De	 luxe	regeling	die	bestaat	
voor	de	Regiotaxi	wordt	versoberd.	

Samenwerking
‘Er	komen	weliswaar	taken	met	grote	
kortingen	naar	de	gemeente	toe,	maar	
de	ervaring	leert	dat	je	door	het	slim	
te	organiseren	winst	kunt	behalen.	De	
zorg	is	in	Nederland	erg	versnipperd	
georganiseerd.	 Wanneer	 dat	 inte-
graal	naar	de	gemeente	komt	krijg	je	
meer	mogelijkheden	daar	wat	mee	te	
doen’,	zegt	Mittendorff.	Hij	is	met	de	
drie	grote	welzijnsorganisaties	SWO,	
WVT	 en	 Animo	 in	 gesprek	 om	 te	
zoeken	naar	een	nieuwe	vorm	van	sa-
menwerking.	 Binnenkort	 wordt	 een	
intentieverklaring	 verwacht	 waarin	
de	drie	welzijnsorganisaties,	het	pro-
ject	Mens	en	de	gemeente	verklaren	
op	zoek	te	gaan	naar	een	goede	vorm	
van	samenwerking.	De	gemeenteraad	
is	al	eerder	akkoord	gegaan	met	extra	
middelen	om	een	nieuwe	sporthal	in	
Maartensdijk	mogelijk	te	maken.	

Voor	 de	 realisatie	 van	 een	 nieuw	
zwembad	met	 sporthal	 zijn	 door	 de	
raad	 al	 ook	 extra	 middelen	 vrijge-
maakt.	Sociale	Zaken	noemt	Mitten-
dorff	 een	 zorgpunt.	 ‘Bij	 een	 slechte	
economie	 neemt	 het	 aantal	 mensen	
dat	 een	beroep	moet	doen	op	uitke-
ringen	 toe	 en	 dat	 wordt	 doorgere-
kend	naar	de	gemeenten.	We	willen	
daarom	 slimme	 vormen	 bedenken	
om	mensen	 aan	het	werk	 te	 helpen.	
Omdat	we	 onderwijs	 ontzettend	 be-
langrijk	 vinden	 geeft	 de	 gemeente	
per	jaar	170.000	euro	meer	aan	huis-
vestingskosten	 uit	 dan	 van	 het	 Rijk	
wordt	ontvangen.’

Veiligheid
In	de	periode	tot	2014	is	een	vermin-
dering	 van	 de	 personeelsformatie	 bij	
de	 gemeente	 opgenomen	 van	 circa	
tien	arbeidsplaatsen.	Dit	wordt	bereikt	
door	natuurlijk	verloop	en	het	 terug-
brengen	van	het	aantal	managers.	De	
gemeente	 introduceert	 in	 2012	 het	
Klanten	 Contact	 Centrum	 (KCC).	
‘We	zijn	al	een	aantal	jaren	bezig	zijn	
de	organisatie	om	te	vormen	met	het	
oogmerk	 de	 producten	 die	 wij	 ver-
strekken	en	de	diensten	die	we	verle-
nen	zo	soepel	en	inzichtelijk	mogelijk	
bij	de	burger	te	brengen.	Begin	2012	
wordt	een	begin	gemaakt	met	het	ver-
gunningenloket’,	 aldus	 burgemeester	
Gerritsen.	‘Op	het	vlak	van	veiligheid	
hebben	we	een	niet	alatende	inzet	om	
het	veilige	dat	we	al	hebben	te	verbe-
teren.’	 Gerritsen	 noemt	 de	 start	 van	
Burgernet	maar	ook	de	relatie	met	het	
jeugdwerk.

Voorzieningenniveau
Voor	een	gemiddeld	huishouden	in	de	
gemeente	De	Bilt	verandert	er	aan	las-
tendruk	dus	niet	erg	veel.	Burgemees-
ter	Gerritsen	wil	daar	echter	nog	wel	
een	dimensie	aan	toevoegen.	‘We	heb-
ben	 kunstgrasvelden	 aangelegd,	 we	
bouwen	het	CEC,	het	centrum	staat	op	
de	kop	en	er	worden	tunnels	gegraven.	
Wat	 de	mensen	 in	 hun	 portemonnee	
voelen	is	in	de	lijn	van	het	collegeak-
koord,	maar	 als	 je	 kijkt	wat	mensen	
maatschappelijk	 in	 hun	 portemonnee	
krijgen	door	wat	er	gerealiseerd	is	en	
op	 korte	 termijn	 wordt	 gerealiseerd,	
dan	 is	dat	heel	veel	meer.	We	willen	
voor	de	inwoners	van	onze	zes	dorpen	
het	 voorzieningenniveau	 op	 peil	 te	
houden	en	zo	mogelijk	uitbreiden,	zo-
dat	de	gemeente	De	Bilt	een	plezierige	
plek	blijft	om	te	wonen.’

Nauwelijks hogere lasten voor 
gemiddeld huishouden

door Guus Geebel

Het college van B en W presenteerde op 4 oktober de Programmabegroting 2012 aan de pers. 
De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 3 november. Met de vaststelling

van de begroting bepaalt de raad de deinitieve verdeling van de middelen. 
De voorstellen werden toegelicht door de portefeuillehouders. 

V.l.n.r. wethouder Herman Mittendorff, burgemeester Arjen Gerritsen, 
wethouder Arie-Jan Ditewig, gemeentesecretaris Ron Huijbregts en wethouder 
Bert Kamminga.

De	klankbordgroep	is	intussen	samen	
met	 gemeentelijke	 adviseurs	 drie-
maal	bijeen	geweest	en	heeft	 tijdens	
haar	 laatste	bijeenkomst	nog	aanvul-
lende	vragen	gesteld.	Zij	wenst	meer	
inzicht	 te	 hebben	 in	 de	 mogelijke	
opbrengsten	en	met	name	de	hoeveel-
heid	woningen	die	nodig	zijn	om	de	
investeringen	te	bekostigen,	alvorens	
haar	advies	uit	te	brengen.

Hoewel	 de	 gevraagde	 aanvullende	
gegevens	 niet	 kunnen	 worden	 ge-
rekend	 tot	 de	 door	 de	 gemeenteraad	
onderschreven	opdracht	voor	het	ver-
volgonderzoek	 en	 extra	 onderzoek	
vergt,	wil	het	College	de	wens	van	de	
klankbordgroep	honoreren.	

Het	 gemeentebestuur	 schrijft	 de	 ge-
meenteraad	 in	het	mededelingenblad	
van	29	september	jl.	dat	zij	verwacht	
de	 klankbordgroep	 medio	 oktober	

2011	de	gevraagde	gegevens	 te	kun-
nen	verstrekken	en	dit	dan	ook	schrif-

telijk	aan	de	klankbordgroep	 te	heb-
ben	bevestigd.	[HvdB]

Advies klankbordgroep vertraagd
Via het mededelingenblad van 6 januari 2011 berichtte het College van B&W van de gemeente De 

Bilt aan de leden van de gemeenteraad over de vervolgopdracht voor onderzoek naar de locaties voor 
een nieuw te realiseren sport- en zalencentrum, evenals naar de noodzakelijke investeringen aan de 

huidige accommodaties. De door de gemeenteraad gewenste participatie van belanghebbenden bij het 
vervolgproces werd vorm gegeven door de instelling van een klankbordgroep.

Een indicatieve schets vanaf de Biltse Rading, voorkomend in de  
Contourennota voor een nieuw Sport- en Zalencentrum De Bilt (febr. 2010).

Wie versiert paaltjes

De Vierklank werd getipt dat iemand op de hoeken Akker/Looydijk en 
Looydijk/Tuinstraat in De Bilt alle paaltjes heel mooi versierd heeft; echte 
kunstwerkjes. Tipgeefster, redactie en anderen vroegen zich af of het ‘kunst’ 
is. In ieder geval was het een hele ‘kunst’ al die paaltjes van gebreide jasjes 
te voorzien. Navraag leverde geen resultaat op en ook onze tipgeefster heeft 
geen idee wie het is geweest. Later ontdekte zij dat de paaltjes op de hoek 
Looydijk/Soestdijkseweg ook waren versierd alleen op een andere manier.
Op een van de paaltjes staat: ‘voor onze truckers’; dat is ook het enige, dat 
vooralsnog richtinggevend zou kunnen zijn. De redactie is geïnteresseerd 
naar de achterliggende gedachte. Wil je er over praten, laat het weten aan 
info@vierklank.nl [HvdB]

Goede Doelenrit BMV
Aanstaande	zondag	16	oktober	organiseert	de	Biltse	Motorrijders	Vereni-
ging	haar	jaarlijkse	Goede	Doelenrit	waarbij	de	opbrengst	dit	jaar	bestemd	
is	voor	Stichting	de	Ezelsocieteit	in	Zeist.	Om	10.00	uur	wordt	verzameld	
bij	 de	Qwibus	op	de	Hessenweg	169,	 vanwaar	om	10.30	uur	 vertrokken	
wordt	voor	de	 tourtocht	waarbij	uiteraard	de	Ezelsocieteit	 in	Zeist	wordt	
aangedaan	voor	een	rondleiding.	
Bij	de	Qwibus	staat	een	donatiepot,	
waar	 de	 deelnemers	 hun	 donatie	 in	
kunnen	 doen,	 de	 opbrengst	 van	 de	
donatie	 wordt	 verdubbeld	 door	 de	
BMV.
De	 Ezelsocieteit	 heeft	 aangegeven	
dat	 ze	 oude	 handdoeken	 goed	 kan	
gebruiken.	 De	 oude	 handdoeken	
kunnen	van	woensdag	 t/m	zaterdag	
bij	 de	 Qwibus	 worden	 afgeleverd.	
De	oude	handdoeken,	en	het	bedrag	
van	de	donaties,	wordt	zondag	voor	
de	 rondleiding	overhandigd.	Bent	u	
in	het	bezit	van	een	motor,	schroom	
niet	om	een	keer	mee	te	rijden.



HoutHakkerssteak

Toppertje  van de week!

500
gram 4.98

VoorDeeL HeLe Week

riblappen 

Hacheevlees

Varkenshaas  
Lekker voor 't weekend

500
gram 5.98

500
gram 7.98

500
gram 4.98

Reclame geldig vanaf  
donderdag 13 oktober
t/m woensdag 19 oktober

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

MaaNDaG-DINsDaG VoorDeeL

3 Biefstukjes   6.00

4 schnitzels   6.00

8 tartaartjes   6.00 

VLeesWareN-trIo

GeHaktDaG

Boerenham
Fricandeau
rosbief

Half- om half gehakt 1 kg.  | 3.98 

rundergehakt 1 kg.  | 4.98 

Gekruid gehakt 1 kg.  | 4.98 

3x 100 
gram 4.49

Filet americain
sellerysalade
eiersalade

saLaDe-trIo

3x 100 
gram 3.49

Wij zijn ook hét adres voor uw kerst- en 
eindejaarspakketten. Geef uw wensen door! 

Voor de kids!
Inleveren van de kleurplaten kan nog tot 
15 oktober.  Enne... kom je zaterdag 22 
oktober kijken wie er gewonnen hebben?  

Nieuw !

  DoNDerDaG

10 soorten
 vleeswaren 

voor 

maar

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

100 

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

eXtra DoNDerDaGVoorDeeL!

sHoarMa 1
kilo 6.98

stoMPetoreN 
JoNG BeLeGeN 

CHeVretta GeIteNkaas 
BeLeGeN oF
JoNG BeLeGeN

Verse tZatZIkI

HuIsGeMaakte 
GeVuLDe BrIe
PePPaDeW oF rooMkaas

500 
gram 4.50100 

gram 1.10

500 
gram 5.98100 

gram 1.20

Pssst.... 
Niet verder vertellen hoor! we hebben alvast 
goud! Rest volgt volgende week! 

Vers gesneden

Ananas
Volle bak

0,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Gieser Wildeman

Roodstovers
Héél kilo

•  Prei-gehaktschotel
 _____________________100 GRAM  0,89

•  Echte Italiaanse gevulde courgette
DIV. SMAKEN ____________ PER STUK  2,98

•  Japanse biefstuk of kip
MET NOEDELS OF RIJST _____100 GRAM  1,25

Mooie Hollandse

Prei 
Héél kilo

0,79 0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
Alle rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 17 OKTOBER, DINSDAG 18 OKTOBER 

EN WOENSDAG 19 OKTOBER

Verse gesneden - Extra � jn!

Boerenkool _______ 250 GRAM  0,99

Vers gesneden

Meloenmix ________VOLLE BAK  0,99

Broccoli-gehakschotel

__________________________ 400 GRAM 0,89

Elstar

Handappels _ HÉÉL KILO  0,79

Vers gewassen

Spinazie ____ 2 X 300 GRAM  1,50
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Wij zijn verhuisd!

Het	gratis	toegankelijke	concert	trekt	
veel	belangstellenden,	van	oud-leden	
tot	–	misschien	wel	–	achterkleinkin-
deren.	Vooraan	op	het	podium	zit	de	
Vrijwillige	 Brandweerharmonie,	 die	
wordt	 aangevoerd	 door	 dirigent	 Lu-
ciënne	de	Valk.	De	senioren	van	diri-
gent	Wim	de	Heus	zitten	verder	naar	
achteren.	Op	een	enkeling	na	zijn	al-
len	toegerust	met	koptelefoon	met	mi-
crofoon,	zodat	ze	zichzelf	goed	boven	
het	 geluid	van	de	harmonie	uit	 kun-
nen	 horen	 en	 voor	 het	 publiek	 goed	
hoorbaar	 zijn.	 De	 Heus	 loopt	 voor	
aanvang	van	het	concert	nog	even	de	
zaal	 in	om	bekenden	 en	oud-koorle-
den	te	begroeten	en	hartelijk	welkom	
te	heten.	Hij	is	nu	83	jaar	oud	en	geeft	
volgens	zijn	eigen	 inschatting	al	een	
jaar	of	twintig	leiding	aan	het	senio-
renkoor.	Op	zijn	tachtigste	verjaardag	
is	 hij	 door	 het	 bestuur	 van	Belcanto	
tot	erelid	benoemd.	De	Heus	is	geen	
onbekende	in	de	Bitse	muziekwereld:	
zo	 heeft	 hij	 zijn	 sporen	 verdiend	 bij	

Zang	Veredelt	 en	 hij	 is	 bijna	 zesen-
veertig	 jaar	 lid	geweest	van	de	Vrij-
willige	 Brandweerharmonie	 als	 eu-
fonium-speler.	Sinds	hij	dirigent	van	
Belcanto	is,	wordt	daar	meerstemmig	
gezongen	 in	 plaats	 van	 éénstemmig.	
Ook	is	het	repertoire	verrijkt	met	wat	
luchtiger	 werk,	 zoals	 liedjes	 uit	 be-
kende	musicals.	Het	dirigeren	 leerde	
De	Heus	via	 een	 cursus	 schriftelijke	
koordirectie,	maar	vooral	in	de	prak-
tijk,	 toen	hij	 als	 tweede	dirigent	van	
Zang	Veredelt	voor	het	eerst	het	diri-
geerstokje	 hanteerde.	 Ook	 bewoners	
van	 verzorgingshuizen	 zijn	 lid	 van	
het	koor.	Voor	het	is	een	koorrepetitie	
een	bijzonder	gewaardeerd	uitje,	waar	
ze	de	hele	week	naar	uitkijken.	Liede-
ren	van	Mozart,	Brahms,	Beethoven,	
Verdi,	Sibelius	en	Mendelssohn	staan	
op	het	repertoire,	maar	ook	werk	van	
musicalcomponisten	 als	 Rodgers	 en	
Lloyd	 Webber.	 Belcanto	 Senioren	
treedt	vaak	op	 in	bejaardencentra	en	
verzorgingshuizen.	 Het	 koor	 repe-

teert	op	dinsdagmiddag	van	13.30	tot	
15.30	uur	in	de	repetitieruimte	van	de	
Koninklijke	 Biltse	 Harmonie	 in	 de	
Jasmijnstrat	te	De	Bilt.

Mannenstemmen
Voor	het	concert	in	de	Immanuëlkerk	
heeft	Belcanto	twee	keer	met	de	mu-
zikale	 begeleiding	 geoefend.	 ‘Voor	
ons	 is	het	de	eerste	keer	dat	we	met	
een	groot	harmonieorkest	 samen	op-
treden’,	vertelt	De	Heus.	Voor	hem	als	
oud-lid	van	de	Brandweerharmonie	is	
het	natuurlijk	een	extra	bijzondere	ge-
beurtenis.	Het	jubileumconcert	begint	
met	 het	 door	 Jan	 Karsten,	 de	 eerste	
dirigent	 van	 het	 seniorenkoor,	 ge-
componeerde	Belcantolied,	waarmee	
traditioneel	 elke	 uitvoering	 wordt	
begonnen.	 De	 koorleden	 zingen	 in	
diverse	talen,	blijkt	alras:	Nederlands	
uiteraard,	maar	ook	Duits,	Engels	en	
zelfs	Hebreeuws.	Hun	vaste	begeleid-
ster	Rina	Kruis,	die	ook	lid	is	van	het	
de	Brandweerharmonie,	begeleidt	het	

koor	op	piano.	Na	vier	liederen	is	het	
de	 beurt	 aan	 de	 Vrijwillige	 Brand-
weerharmonie;	 Wim	 de	 Heus	 maakt	
plaats	voor	Luciënne	de	Valk.	Zij	di-
rigeert	haar	musici	vakkundig	en	laat	
het	publiek	alvast	horen	dat	de	musici	
zowel	 zacht	 en	 gevoelig	 als	 hard	 en	
uitbundig	hun	instrument	kunnen	be-
spelen.	 Het	 gezamenlijke	 optreden	
sluit	 het	 eerste	 deel	 voor	 de	 pauze	
af	met	 het	 Slavenkoor	 van	Verdi	 uit	
de	 opera	 Nabucco	 en	 het	 bekendste	
werk	 van	 de	 Finse	 componist	 Sibe-
lius:	 Finlandia:	Be	 still	my	 soul.	Na	
de	pauze	is	de	volgorde	omgedraaid:	

de	Brandweerharmonie	 bijt	 het	 spits	
af,	gevolgd	door	Belcanto	en	uitmon-
dend	 in	een	mooie	inale	door	beide	
muziekgezelschappen	 samen.	 Het	 is	
overigens	 niet	 verwonderlijk,	 gezien	
de	hoge	leeftijd	van	de	leden,	dat	Bel-
canto	vooral	op	zoek	is	naar	mannen-
stemmen:	 bij	 de	 uitvoering	 moesten	
zes	heren	het	opnemen	tegen	drieën-
twintig	dames!	De	presentatie	van	de	
jubileummiddag	 was	 in	 handen	 van	
Anneke	 Iseger,	 die	 soms	 aardige	 of	
wetenswaardige	 anekdotes	 over	 de	
totstandkoming	 van	 de	 composities	
wist	te	vertellen.

Jubilerend Belcanto Senioren en 
Brandweerharmonie bundelen krachten

door Lilian van Dijk

Ter gelegenheid van het vijfendertigjarig bestaan van Belcanto Senioren, het Biltse zangkoor voor 
ouderen die zich nog jong voelen, trad het koor samen op met de Vrijwillige Brandweer Harmonie uit 
Bilthoven in de Immanuëlkerk aan de Soestdijkseweg Zuid in De Bilt. Het concert op zaterdagmiddag 

8 oktober bestond uit afzonderlijke optredens van het koor 
en het orkest en gezamenlijk uitgevoerde stukken.

Luciënne de Valk dirigeerde tegelijkertijd de Vrijwillige Brandweerharmonie en het jubilerende Belcanto.

Historische Vereniging 
Maartensdijk

Op dinsdag 18 oktober a.s. zal mevrouw Tirtza Middleton 
uit De Bilt spreken over Joodse riten en gebruiken. De lezing 

begint om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te 
Maartensdijk. Gasten zijn ook van harte welkom.

De	Joodse	riten	en	gebruiken	zijn	gebaseerd	op	de	Torah	(de	eerste	5	boeken	
uit	Tenach	/	het	Oude	Testament	in	de	Bijbel)	en	een	eeuwenoude	traditie.	
Het	Joodse	huis	is	duidelijk	herkenbaar	aan	de	mezoezah	(kokertje	op	de	
deurpost).	In	het	Joodse	huis	houdt	men	zich	aan	het	kasjroet	(spijswetten)	
en	wordt	iedere	week	de	Sjabat	gevierd.	Hoogtepunten	in	het	Joodse	leven	
zijn:	 brit	milah	 (besnijdenis),	 choepah	 (huwelijk)	 en	 bar-	 of	 badmitswah	
(zoon	of	dochter	van	de	opdracht).	In	de	sjoel	(synagoge)	is	het	voorlezen	
uit	de	Torahrol	het	belangrijkste.	Het	Jodendom	kent	vele	feest-	en	treur-
dagen!

Tirtza Middleton tijdens een gastles vorig jaar over het joodse geloof op de 
Dag van Respect in de Groen van Prinstererschool.

‘Na lang wikken en wegen hebben 
wij uiteindelijk de knoop doorgehakt 
en het besluit genomen om per janu-
ari 2012 te stoppen met de “Reisclub 
55+ “ in de huidige vorm. Na 14 jaar 
is het allemaal wat teveel geworden 
voor ons en u weet ook wel, dat ‘een 
hobby moet wel leuk blijven om te 
doen. Wij hebben de afgelopen jaren 
ongeveer 500 dagen in de bus door-
gebracht en nu begint de accu leeg te 
raken.
Wij hopen dit seizoen nog af te maken 
en voor het komend jaar willen we 

graag proberen om één 6 daagse reis 
te maken met de zeer luxe VIP bus 
naar Het Zwarte Woud in mei of juni 
2012. U krijgt nog bericht of u bij de 
deelnemers bent ingeloot.

Ook willen wij van u weten of er be-
langstelling is om deel te nemen in 
oktober 2012 aan een zesdaagse bus-
excursie-reis met verblijf in twee ho-
tels in ons mooie Nederland. Indien u 
belangstelling heeft, laat het ons even 
weten. Wij sturen u dan alle informa-
tie toe over deze reis, het programma, 

de juiste data en de prijzen.
Wij kijken met veel plezier terug op 
alle reisjes, hopelijk u ook en wij pro-
beren in sterk afgeslankte vorm een 
doorstart te maken met een beperkt 
programma.

Ten slotte wensen wij u allen een goe-
de gezondheid en alle goeds toe, 
wij zien elkaar nog wel op het Maer-
tensplein of elders.

Hartelijke groet van Hennie en Henk 
Broekhuizen’.

Laatste Reisclubnieuws
Zaterdag 9 oktober verraste de organisatie van Reisclub 55+ in Maartensdijk  

haar relaties met het volgende bericht:

Om	veiligheid	nog	meer	op	te	schroeven
gaan	ze	Burgernet	ook	hier	beproeven
bij	onraad	in	de	buurt
wordt	een	berichtje	verstuurd
en	dat	helpt	bij	het	vangen	van	boeven

Guus Geebel Limerick



Slim bezig.
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FOLDERAANBIEDINGEN

DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN

    WOENSDAG 12 T/M DINSDAG 18 OKTOBER.

Week 41 2011
Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 12 t/m dinsdag 18 oktober 2011. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige varianten. Aanbiedingen 

zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Voor alle producten in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant, OP=OP.

Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. C1000 B.V., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. 

Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212 

Kinderlongsleeves

leeftijd 4 tot 16 jaar

Kinderjeans
leeftijd 4 tot 16 jaar
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

Expositie Gemeentehuis De Bilt
28 september | 11 november 2011

Joris Geurts
www.arttraverse.nl

schilderijen

Richard Prada heeft een Italiaanse 
vader maar groeide op in Brazilië. 
Toch woont hij al jaren in Nederland. 
‘Ik deed eerst een zangstudie in mijn 
geboorteland. In Nederland kwam ik 
een keer met vakantie. In die tijd was 
ik heel erg bezig met de oude muziek. 
Nederland, en zeker het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, is het 
mekka voor oude muziek, dus besloot 
ik mijn studie in Den Haag te ver-
volgen.’ Tegenwoordig woont hij in 
Wijk bij Duurstede: ‘Je weet wel hoe 
dat gaat: je komt een leuk Nederlands 
meisje tegen, je trouwt met haar, je 
krijgt kinderen… Het bevalt me hier 
goed, dus ik blijf in Nederland.’ Als 
koorzanger werkte hij onder andere 
bij de Nederlandse Bachvereniging 
en het koor van de Nederlandse Ope-
ra. Ook verbond hij zich aan andere 
ensembles, zoals Fala-musica, Boz-
zolo en Capella Figuralis, het soliste-
nensemble van de Nederlandse Bach-
vereniging.

Zacht spelen
René Klinkhamer, lid van de concert-
commissie van de KBH, hoorde via 
via over de vocale capaciteiten van 

Prada. ‘Als commissie hebben we wat 
van hem beluisterd via het internet en 
hem toen uitgenodigd te komen zin-
gen bij het Concerto Italiano’, vertel-
len commissievoorzitter Marja Kooij 
en commissielid Ans van Tessel. Het 
uit tachtig musici bestaande Groot 
Harmonieorkest heeft wel vaker sa-
mengewerkt met een solist. ‘Je moet 
veel zachter spelen dan je gewend 
bent, anders komt de zang er niet bo-
venuit. Dat vergt veel discipline van 
de orkestleden’, heeft Van Tessel er-
varen. Het is niet de bedoeling een 
microfoon te gebruiken’, vult Prada 
aan. ‘Alleen in extreme gevallen. Het 
doel van een zangstudie is dat je zo 
kunt zingen, dat je toch akoestisch 
met een orkest kan meedoen. Maar 
het vergt wel de nodige aanpassingen 
van beide kanten: een harmonie met 
blazers is oorspronkelijk bedoeld voor 
buitenoptredens en een geschoolde 
zanger is gewend met een orkest op 
te treden in een concertzaal.’ Hij heeft 
wel vaker met orkesten opgetreden: 
‘Met het Filharmonisch Orkest en met 
een dubbelblazers octet, maar met het 
Groot Harmonieorkest meezingen is 
net iets meer.’

Repertoire
Prada is betrokken geweest bij de 
repertoirekeuze. ‘Dat vond ik heel 
prettig’. Van Tessel vult aan: ‘Voor 
het orkest is het heel belangrijk dat 
de stukken in een toonsoort staan die 
voor beide partijen te doen is.’ Prada 
is blij met de keuze voor werk van 
de Italiaanse componist Puccini. ‘Ik 
houd ook van Verdi, maar Puccini’s 
werk is heel geschikt voor een har-
monie. Hij heeft een heel eigen, ka-
rakteristieke manier van componeren. 
De stukken zijn niet te lang en vallen 
zowel bij leken als bij doorgewinter-
de muziekkenners in de smaak.’ Zijn 
eigen muzieksmaak is de laatste jaren 
verbreed. ‘Ik heb me nooit voor an-
dere muzieksoorten afgesloten’, legt 
hij uit. ‘Bovendien ontwikkelt je stem 
zich op een bepaalde manier, waar-
door je meer mogelijkheden krijgt. 
Ik ben nu niet meer met oude muziek 
bezig, maar met opera.’ Van Puccini 
staat Nessun Dorma op het program-
ma. Dit is de laatste door hem gecom-
poneerde aria uit zijn laatste opera 
Turandot en wordt beschouwd als de 
laatste grote aria uit de klassieke fase 
van de westerse opera. De tenor Luci-

ano Pavarotti had er veel succes mee, 
evenals met het lied Domine Deus, 
Petite Messe Solennelle van Rossini. 
Ook zal Prada een potpourri zingen 
van populaire Napolitaanse liedjes. 
Een ander werk dat hij ten gehore 
gaat brengen is Time to Say Goodbye 
van Quarantotto, Sartori en Peterson, 
waarmee Andrea Boccelli hoge ogen 
gooide. Ook van twintigste-eeuwse 
componisten als Respighi en Mor-

ricone zullen composities worden 
gebracht. Kaarten zijn te koop bij di-
verse voorverkoopadressen in de ge-
meente De Bilt en Zeist, herkenbaar 
aan de concertposter in de etalage. 
Verdere informatie is te lezen op de 
website van de KBH www.biltse-
harmonie.nl. Het concert op vrijdag 
28 oktober begint om 20.30 uur in 
de Hendrik Marsmanzaal in Theater 
Figi, Het Rond 2, Zeist.

KBH trekt tenor Richard Prada
aan voor Concerto Italiano

door Lilian van Dijk

Het Groot Harmonieorkest van het al 111-jaren bestaande Koninklijk Bilts Harmonie Orkest is druk 
aan het repeteren voor het Concerto Italiano. Op vrijdagavond 7 oktober gebeurde dat voor het eerst 

samen met voor deze uitvoering aangetrokken solist tenor Richard Prada.

Dirigent Peter Kleine Schaars houdt goed contact met tenor Richard Prada 
tijdens diens eerste repetitie bij het Groot Harmonie Orkest. 

De Special Award 2011 is de lan-
delijke wedstrijd beeldende kunst 
voor kunstenaars met een beperking. 
Tweehonderd kunstenaar hebben zich 
destijds aangemeld met 600 werk-
stukken. Daarvan zijn er 58 kunste-
naars geselecteerd en daarvan weer 
18 genomineerd voor de prijzen. De 
in Maartensdijk wonende Roos Dri-
eenhuizen ontving de prijs voor het 
beste driedimentionale werk en ont-
ving een stipendium van 2.500 euro. 

Uitreiking en opening
Na de uitreiking van de Special 
Award is de expositie te zien geweest 
in de hal van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed in Amersfoort en 
daarna in het Kunstkafé op de Woon-
beurs in de RAI in Amsterdam. De 
fi nale tentoonstelling is nu geopend 
in Paleis Soestdijk. Vele genodigden 
waren aanwezig bij de prijsuitreiking 
waaronder heel veel kunstenaars die 
mee hebben gedaan met deze wed-
strijd. Art-Jan de Vries propageerde 
de mogelijkheid tot het aankopen 
van deze kunst. In zijn speech zei 
Jan des Bouvrie toe dat er ook een 
expositie van deze Outsider Art kan 
worden samengesteld voor zijn Ar-
senaal. Roos Drieenhuizen:’Het was 
een leuke opening. Art-Jan de Vries 

maakte grapjes en het was helemaal 
niet saai. Ik had al gezien dat er voor 
het podium twee dingen waren bedekt 
met een laken en een strik er omheen. 
Ik dacht nog dat lijken wel mijn twee 
beelden. Toen de publiekprijs was uit-
gereikt en de opening volgde gingen 
die twee mannen de strik lostrekken 
en kwamen mijn beelden tevoor-
schijn. Iedereen klapte en ik mocht op 
het podium. Dat vond ik leuk. Daarna 
zijn we in groepen naar het paleis 

gelopen en hebben we de rest van de 
tentoonstelling bekeken’.

Meer informatie
Het paleis en de tentoonstelling zijn 
te bezoeken op alle vrijdagen, zater-
dagen en zondagen (behalve op zon-
dag 16de ) in oktober en op 17, 18, 19 
en 20 oktober doordeweeks (herfst-
vakantie). Kaarten zijn uitsluitend te 
bestellen via het internet: www.pa-
leissoestdijk.nl

Special Arts tentoonstelling 
Paleis Soestdijk

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen week heeft Jan des Bouvrie in de Oranjerie van Paleis Soestdijk 
de winnaar bekend gemaakt van de publieksprijs Special Award 2011. Die ging naar 

Miranda Dijkstra, zij ontving een Stipendium van 1.000 euro. Vervolgens werd de tentoonstelling 
geopend door Jan des Bouvrie en Jan Altenburg, directeur Rijksgebouwendienst. 

De middag werd aan elkaar gepraat door Art-Jan de Vries, entertainer en ambassadeur 
van de Stichting Special Arts die deze wedstrijd heeft georganiseerd.

De tentoonstelling is, met het onthullen van de beelden, geopend op paleis 
Soestdijk.

Nootweer in De Bremhorst

Woensdag 5 oktober was er Nootweer in Woonzorgcentrum De Bremhorst. 
Het shantikoor Nootweer zorgde daarvoor. Maar op een positieve manier. 
De hele middag werd er lekker gezongen uit volle borst. Naast het koor 
zongen de bewoners vanuit boekje ook lekker mee. Er werd zelfs door een 
bewoner de heer Jeager een fi lmopname gemaakt. Veel Hollandse liedjes 
maar ook Engelse zeeliederen werden ten gehore gebracht. 

(Trees van Rooyen)

Nederland Leest 2011 komt eraan!
‘Het leven is vurrukkulluk’ van Remco Campert staat centraal tijdens Ne-
derland Leest 2011, van vrijdag 21 oktober t/m vrijdag 18 november. De 
openbare bibliotheken geven het boek cadeau aan hun leden. Vanaf 21 ok-
tober kunt u een gratis exemplaar ophalen bij uw bibliotheek in Bilthoven of 
Maartensdijk. Tijdens de actie kunt u meedoen aan tal van activiteiten in Bi-
bliotheek Bilthoven, zoals de workshops Beatlesliedjes zingen en een eigen 
boek maken, een ‘date’ voor degenen die op zoek zijn naar een leeskring en 
een eenmalige leeskringbijeenkomst waarin gediscussieerd wordt over het 
Nederland Leestboek. Bovendien kunt u mooie prijzen winnen door mee te 
doen aan ‘De vurrukkulluku wedstrijd’.

Gedurende de hele actieperiode kunt u tijdens openingsuren de tentoonstel-
ling ‘Het vurrukkullukku leven in beeld’ komen bekijken in Bibliotheek 
Bilthoven. Op verzoek van de bibliotheek fotografeerden diverse leden van 
Fotoclub Bilthoven hun interpretatie van ‘Het vurrukkullukku leven’, wat 
leidde tot een zeer vrolijke en kleurrijke expositie. Openingsuren: ma & do 
13.30-17.30 uur, di & wo 10.00-17.30 uur, vr 10.00-20.00 uur en za 10.00-
13.30 uur. Informatie over de activiteiten en de wedstrijd is ook te vinden 
op www.bibliotheekdebilt.nl.
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DE HERFSTCOLLECTIE 
IS BINNEN

NU 
VOLOP KEUS IN DAMES- EN HERENMODE

Fashion for eve ry age

SLA 2 VLIEGEN 
IN ÉÉN KLAP!

Lekker buiten 

wandelen of � etsen én 

De Vierklank bezorgen

Per direct zijn wij op zoek naar een 

Vierklankbezorger voor de volgende wijk: 

Bilthoven: 

-  Bachlaan, Handellaan, 

Mozartlaan, Schubertlaan, 

Wagnerlaan

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C2 1.4 3DRS 2005 105.000 ZILV GRIJS MET,AIRCO,CV,SB,CRUISE C,RAD/CD  € 5.950,00 

CITROEN XSARA 1.6I 5DRS 2000 70.335 ZILV GRIJS MET,ER,CV,SB,AIRBAGS,RAD/CD,

VELOURS BEKLEDING,AIRCO  € 3.650,00 

HYUNDAI GETZ 2004 90.800 ZILV GRIJS MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD  € 5.950,00 

PEUGEOT 206 SW 1.4 16V 2004 101.000 BLUE RECIFE,RAD/CD,ABS,AIRCO,AIRBAGS,

ER,CV,SB,REGENS,LMV,MLV  € 6.500,00 

PEUGEOT 206 1.4 XT 1999 172.000 D BLAUW MET,ER,CV,SB,AIRCO,RAD/CD  € 2.950,00 

PEUGEOT 406 BREAK 1.8 16V 2000 220.000 BLAUW MET,AIRCO,ER,CV,SB,ESP,TREKHAAK  € 1.950,00 

RENAULT CLIO 1.2 16V 3DRS 2003 106.000 ZWART MET,ER,CV,SB,MLV,RAD/CD,AIRBAGS  € 3.500,00 

VOLVO V70 D5 AUTOMAAT 2004 233.000 ZWART,AIRCO,ABS,ESP,ASR,AIRBAGS,LMV,

CRUISE C,TREKH,RAD/CD  € 9.200,00 

PEUGEOT 207 1.6 16V XS PACK 5DRS

2006, 103.000, ZWART, CLIMATE C, 

LMV, ER, CV, SB, REGENS, RAD/CD/

NAV, MLV

 € 8.950

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Chrysanten 2 bossen 4,95

Alstroemeria bos     4.95

Aanbieding!
Bemeste tuinaarde

Meeneemprijs   5 zakken     4,95

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

3,25

5,75

Boeren 
desembrood

Speculaastaartje 
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Ton	 Hartsuiker	 is	 78	 jaar	 oud	 en	 is	
ondanks	de	artrose,	waardoor	de	on-
derlinge	 verhouding	 tussen	 vingers	
en	toetsen	opnieuw	onderzocht	moest	
worden,	 nog	 steeds	 in	 staat	 om	 op	
een	 bijzondere	 manier	 piano	 te	 spe-
len.	Zijn	eerste	pianolessen	kreeg	hij	
van	 zijn	 vader	 Andries	 Hartsuiker,	
later	 gevolgd	 door	Wolfgang	Wijde-
veld	en	Léon	Orthel.	Ton	Hartsuiker	
staat	bekend	als	Nederlands	klassiek	
pianist,	piano-pedagoog	en	conserva-
toriumdirecteur	en	is	vooral	gespeci-
aliseerd	in	eigentijdse	muziek	van	na	
de	 Tweede	 Wereldoorlog.	 Hij	 heeft	
een	lange	geschiedenis	in	de	muziek	
achter	de	rug,	waarover	hij	gedreven	
en	enthousiast	kan	vertellen.	Tweeen-
twintig	 jaar	 heeft	 hij	 wekelijks	 het	
muziekprogramma	 “Musica	 Nova”	
gepresenteerd,	dat	grotendeels	gewijd	
was	 aan	 de	 klassieke	 muziek	 uit	 de	

20ste	eeuw.	‘Ik	heb	dat	altijd	ervaren	
als	een	bekroning	op	mijn	werk’,	ver-
telt	Hartsuiker.	Zijn	 vrouw	vult	 aan:	
’Ton	heeft	een	natuurlijke	aanleg	om	
dingen	uit	 te	 leggen.	Hij	 heeft	 altijd	
de	behoefte	gevoeld	om	anderen	ver-
trouwd	 te	 maken	 met	 de	 moderne	
muziek.	 Onderwijzen	 hoort	 bij	 zijn	
wezen’.	

Naast	zijn	kennis	van	de	muziek	heeft	
hij	ook	veel	interesse	in	de	beeldende	
kunst.	In	zijn	huis	hangen	vele	schil-
derijen,	 waaronder	 ook	 een	 aantal	
die	gemaakt	zijn	door	zijn	vader	die	
naast	 componist	 ook	 kunstschilder	
was.	 Sinds	 1969	 is	 Ton	 Hartsuiker	
getrouwd	met	de	mezzosopraan	Inge	
Frolich	die	haar	sporen	o.a.	als	soliste	
bij	 De	 Nederlandse	 Operastichting	
haar	 sporen	 in	 de	 muziek	 heeft	 ver-
diend.

Kalisvaart
Helene	 Kalisvaart	 heeft	 in	 2000	 het	
roer	omgegooid	en	is	zich,	naast	haar	
bezigheden	 als	 moeder	 en	 echtge-
note,	gaan	richten	op	haar	beeldende	
en	vocale	talenten.	Ze	studeert	sinds-
dien	klassieke	zang	bij	Inge	Hartsui-
ker-	 Frolich,	 de	 echtgenote	 van	 Ton	
Hartsuiker,	die	haar	tijdens	concerten	
begeleid	 op	 de	 piano.	 Het	 echtpaar	
Hartsuiker	 is	 onder	 de	 indruk	 van	
haar	 bijzondere	 talent	 en	 de	 gevari-
eerdheid	 van	 het	 vocale	 repertoire.	
Inge	 Hartsuiker-	 Frolich:	 ‘Vanaf	 het	
eerste	moment	dat	wij	elkaar	kennen	
valt	ons	haar	professionele	uitstraling	
op.	 Daarnaast	 heeft	 ze	 de	 gave	 zich	
sterk	te	kunnen	inleven	in	de	tekst.	Nu	
krijgt	ze	de	kans	om	op	een	echt	po-
dium	haar	talent	te	laten	zien.	Mensen	
moeten	zich	daarbij	wel	realiseren	dat	
het	heel	zwaar	is	om	een	recital	te	ge-

ven.	In	een	recital	ben	je	volkomen	op	
je	zelf	aangewezen	en	dat	ligt	in	een	
theater	 of	 operavoorstelling	 wel	 wat	
anders.	Maar	het	podium	is	echt	haar	
plek.	Nu	kunnen	we	ervaren	hoe	het	
overkomt	bij	anderen’.	Helene	Kalis-
vaart:	‘We	zijn	nog	hard	aan	het	wer-
ken.	Het	zijn	allemaal	prachtige	stuk-
ken	met	zulke	mooie	teksten	en	dan	is	
er	ook	nog	het	bijzonder	expressieve	
pianospel	 van	Ton.	 Hier	 ga	 ik	 voor,	
dit	is	wat	ik	wil’.	

Meer informatie
De	generale	van	dit	recital	vindt	plaats	
op	zondag	16	oktober	in	de	Biltse	Mu-
ziekschool	aan	de	Henrica	van	Erpweg	
2	in	De	Bilt	om	14.30	uur.	De	toegang	
is	gratis.	Op	dinsdag	18	oktober	staat	
het	gepland	in	het	Het	Bethaniënkloos-
ter	aan	de	Barndesteeg	6B	in	Amster-
dam:	 toegang	 €	 17,50	 en	 aanvang	
20.15	uur.	Op	zondag	20	november	de	
laatste	van	deze	serie	in	Museum	Fle-
hite	 in	Amersfoort:	 toegang	 €	 12,50,	
aanvang	10.30	uur.

Recital Helene Kalisvaart 
met aan de piano Ton Hartsuiker

door Marijke Drieenhuizen

De Groenekanse sopraan Helene Kalisvaart debuteert zondag 16 oktober in een uniek samengesteld 
programma met - éminence grise - Ton Hartsuiker aan de piano op het podium van de Biltse 

Muziekschool. Daarna volgen recitals in Amsterdam en Amersfoort. Behalve genodigden kunnen op 
16 oktober ook ouderen, voor wie Amsterdam of Amersfoort te ver is en voor wie een heel concert 

wellicht te lang duurt, komen of vertrekken in de pauze. Na aloop vindt er een nabespreking plaats 
die ook toegankelijk is voor de aanwezigen.

De Groenekanse sopraan Helene 
Kalisvaart debuteert zondag 16 
oktober in een uniek samengesteld en 
gratis toegankelijk programma met 
Ton Hartsuiker aan de piano op het 
podium van de Biltse Muziekschool.

De	 stichting	 Eet	 Mee!	 is	 goed	 van	
start	gegaan	in	de	gemeente	De	Bilt,	
vertelt	Kastein	tevreden.	‘Nadat	er	in	
juni	een	artikel	in	De	Vierklank	had	
gestaan	over	de	opening	van	het	So-
ciaal	Warenhuis	 aan	 de	Molenkamp	
48	in	de	Bilt	waarin	over	ons	project	
werd	 bericht,	 hebben	 we	 een	 tele-
foontje	 gehad	 van	 de	 stichting	 Het	
Witte	Kruis.	Zij	vonden	het	een	mooi	
initiatief	en	hebben	ons	subsidie	ge-
geven.	Ook	de	SSW	heeft	inancieel	
bijgedragen,	 evenals	 het	 Oranje-
fonds.’	Het	artikel	had	nog	een	twee-
de	 effect:	 ‘Er	 hebben	 zich	 spontaan	
mensen	 gemeld,	 zowel	 eetadressen	
als	 gasten.	 Dat	 liep	 uiteen	 van	 een	
dame	 van	 tachtig	 die	 zelf	 eetadres	
wilde	zijn	tot	gezinnen	met	kinderen.	

De	 eerste	 match	 is	 al	 gemaakt.’	 Op	
de	Jaarmarkt	van	de	Dorpskerk	stond	
Eet	Mee!	met	een	eigen	kraam.	‘Daar	
hebben	 zich	 ook	 heel	 wat	 mensen	
aangemeld.’

Match
Kastein	legt	uit:	‘Je	eet	één	keer	sa-
men	 bij	 iemand	 thuis.	 Wij	 kunnen	
aan	 de	 hand	 van	 informatie	 die	 we	
van	het	eetadres	en	de	gasten	krijgen	
een	mooie	match	maken.	Daar	is	een	
speciaal	 computerprogramma	 voor,	
maar	 we	 houden	 ook	 rekening	 met	
individuele	wensen,	lichamelijke	be-
perkingen	of	diëten.’	Bij	eetadressen	
wordt	thuis	een	intakegesprek	gehou-
den	en	een	 formulier	 ingevuld.	 ‘We	
komen	een	keer	langs	en	nemen	alle	

vragen	 die	 de	 mensen	 hebben	 goed	
door.’	Bij	eetgasten	gebeurt	dat	alles	
telefonisch.	‘Mensen	doen	om	aller-
lei	 redenen	 mee.	 Zoals	 mensen	 die	
nieuw	 in	de	gemeente	zijn	en	ande-
ren	willen	leren	kennen,	alleenstaan-
den	 die	 mensen	 zoeken	 om	 contact	
mee	te	leggen	en	te	blijven	houden	of	
mensen	die	met	iemand	aan	tafel	wil-
len	zitten	die	een	ander	verhaal	heeft	
dan	degenen	 in	 hun	gewone	 sociale	
netwerk.’	 Wie	 vaker	 wil	 meedoen,	

wordt	 elke	 keer	met	 andere	mensen	
en	 eetadressen	 gematcht.	 ‘Je	 kunt	
contacten	 onderhouden	 met	 mensen	
waar	 je	 gegeten	 hebt.	 Dat	 ligt	 aan	
jezelf,	 wij	 maken	 alleen	 de	 match.’	
Een	 eetadres	 kiest	 zelf	 hoeveel	 en	
wat	voor	soort	gasten	het	 	ontvangt.	
‘Zo	zijn	er	gezinnen	met	kinderen	die	
eens	een	ander	gezin	met	kinderen	te	
gast	 willen	 hebben,	 of	 mensen	 die	
het	leuk	vinden	hun	kinderen	eens	in	
contact	te	brengen	met	ouderen.’	

Vrijwilligers gezocht
Tot	nu	toe	heeft	Kastein	hulp	van	één	
vrijwilliger.	‘We	zoeken	nog	enthou-
siaste	mensen	erbij	die	ons	willen	hel-
pen.	 Via	 het	 meldpunt	 Vrijwilligers	
op	de	gemeentelijke	website	kunnen	
potentiële	vrijwilligers	opzoeken	wat	
voor	soort	mensen	we	nodig	hebben.	
Er	is	een	boel	te	doen	en	het	is	leuk	
werk:	 inschrijvingen	 doen	 en	 mat-
ches	maken,	promotie	maken	via	de	
sociale	media	op	internet,	de	website	
onderhouden	en	regelmatig	berichten	

plaatsen	 op	 Faceboook	 en	 Twitter,	
maar	 we	 hebben	 ook	 behoefte	 aan	
mensen	die	artikelen	willen	schrijven	
voor	de	sociale	media	over	koken	en	
eten.’	Eetadressen	en	gasten	kunnen	
via	 de	 sociale	 media	 –	 de	 website,	
Twitter	of	Facebook	–	over	positieve	
ervaringen	en	contacten	te	schrijven.	
‘We	 vinden	 het	 leuk	 om	 reacties	 te	
krijgen.’	Is	een	ervaring	minder	posi-
tief,	dan	willen	Kastein	en	haar	team	
dat	 ook	 graag	 horen.	 ‘In	 dat	 geval	
nemen	we	contact	op.’	Deelname	aan	
een	 maaltijd	 via	 Eet	 Mee!	 is	 gratis.	
‘Het	eetadres	prikt	datum	en	tijd	met	
de	deelnemers	en	bekostigt	de	maal-
tijd.	Zit	een	eetadres	 te	krap	bij	kas	
om	de	maaltijd	volledig	inancieren,	
dan	kan	het	via	de	stichting	Eet	Mee!	
een	 kleine	 tegemoetkoming	 in	 de	
maaltijdkosten	krijgen.’
Voor	meer	 informatie:	zie	www.eet-
mee.nl.	Nieuwe	vrijwilligers	kunnen	
contact	opnemen	met	Annelies	Kas-
tein,	 telefoon:	 030-2213498	of	mai-
len	naar	info@eetmee.nl.

Foto: Kastein toont de poster Eet Mee! De Bilt, die al overal verspreid is.

Eet Mee! De Bilt zoekt 
eetadressen, gasten en vrijwilligers

door Lilian van Dijk

Het project Eet Mee! is bestemd voor inwoners van de provincie Utrecht die andere mensen 
uit hun eigen gemeente willen leren kennen. ‘Iedereen van jong tot oud kan in principe 

deelnemen als ‘eetadres’ of ‘gast’’, aldus contactpersoon Annelies Kastein. ‘Je kunt je alleen 
opgeven, maar ook als gezin of als vriendengroep. Het belangrijkste is dat deelnemers 

het leuk vinden plaatsgenoten te ontmoeten die ze nog niet kennen door voor hen 
een lekkere maaltijd te koken of bij hen te komen eten.’

Programma
In	het	programma	zijn	de	volgende	werken	opgenomen.
Aria	Il	Mio	Ben	Quando	Verrà	uit	de	opera	Nina	van	Paisiello.	Zeven	liede-
ren	op	Zuid	Afrikaanse	tekst	van	componist,	pianist	en	pedagoog	Wolfgang	
Wijdeveld.	Drie	romantische	liederen	van	Johannes	Brahms.	Drie	liederen	
van	de	componist,	pianist	en	pedagoog	Léon	Orthel.	Drie	liederen	van	com-
ponist	en	auteur	Willem	Pijper.	Werken	van	Gabriel	Fauré	en	Alban	Berg.	
Tot	slot	een	drietal	stukken	van	de	Amerikaanse	componist	Charles	Ives.

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W431235FGJR2<<<<<<<<<<<DDFR484<<<<

Tineke CramerGROENEKAN

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

De stichting Razem onderhoudt al 

20 jaar het contact met Miescisko in 

Polen. Ons doel is: om inwoners van 

de beide gemeenten in contact met 

elkaar te brengen om zodoende el-

kaar en elkaars cultuur beter te leren 

kennen.

In het kader van 900 jaar De Bilt heb-

ben wij het jeugdorkest van Miescis-

ko uitgenodigd, evenals 2 bijzondere 

accordeonspelers en een fantastische 

folkloristische dansgroep.

Ik zelf woon al 30 jaar met veel plezier 

in Groenekan. Mijn favoriete plek is 

bos Voordaan, met waar ik met mijn 

hond wandel. Het bos met zijn mooie 

oude bomen en in het voorjaar de 

honderden narcissen.

Miescisko is een beetje te vergelijken 

met de voormalige gemeente Maar-

tensdijk, al heeft het wel veel meer 

kernen. Een agrarische gemeente, 

heel actief, druk bezig met zijn toe-

komst en ook midden in het groen.



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

Gerecycled glas Vietnam 
Opvallend glaswerk met 
een blauwe, bruine of 
groene tint.
Al het glaswerk in 

oktober10% korting

Wie haalt de glazen?
De Wereldwinkel heeft een 
uitgebreid assortiment 
fairtrade kwaliteitswijnen! 

 
Kerstpakketten:  Nu bestellen! 

Informeer naar de mogelijkheden. 
Wijnmaand:  15% korting op de 

Cabernet Sauvignon en 
Sauvignon Blanc uit Chili

www.debilt.wereldwinkels.nl

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

Wie haalt de
  glazen? 

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

OPENING WILDSEIZOEN:

Ze zijn er weer!

Hazenachterbouten voor een lekkere 

hazenpeper en de hazenruggen; eventueel 

gratis voor u gefileerd; heerlijk te combineren 

met onze rode wijn kaneelsaus

Hazenachterbouten  100 gram:  € 1,50

Hazenruggen  
100 gram:  € 2,50

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Met o.a. pittige aardappelpuree, lekker gekruid 

gehakt en spruitjes…

SPRUITJES STAMPPOT

 500 GRAM 4,98

Huisgerijpt; dus bakken als biefstuk van ons 

vertrouwde rundvlees

RUNDER ENTRECOTE

 100 GRAM 2,25

Uit onze poeliershoek, dagelijks vers uitgesneden

MAISKIPFILET 100 GRAM NU 1,15

Uit onze specialiteitenhoek; met o.a. 

varkensbiefstuk, champignons, kruidencrème...

GEVULDE VARKENSOESTERS

 100 GRAM 1,50

Vers uit Nieuw Zeeland; voor de liefhebbers;  

gekruid en gezouten

ZUIGLAMSBOUTROLLADE

 500 GRAM 9,50

Lekker grof gemalen biefstuk met o.a. een eitje, 

zout & peper en een uitje

RUSSISCHE TARTAAR

 3 STUKS 5,25

Uit onze panklaarhoek; kant en klaar gekruid, om 

zelf te braden

GEHAKTBALLEN 3 STUKS 3,30

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 15 oktober.

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.

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

 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

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het gebied van
communicatie en PR maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

service voor ondernemers

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Fissler pannenset 

5- delig Sardinia

-  Kookpan 
16, 18, 20 cm

-  Kookpan 
20 cm laag

- Steelpan 16 cm

Geschikt voor 
iedere warmtebron

Van € 299 

nu voor € 149
Hessenweg 121 • 3731 JG  De Bilt

Tel: 030 22 030 11 • info@kooklust121.nl

www.kooklust121.nl

Whisky- en Wijnhandel Verhaar
Planetenbaan 2a / 3721 LA Bilthoven

030-2284418 / verhaar@whiskyshop.nl
Neem de “PROEF” op de som.

“Verhaar” heeft de beste wijnen tussen de vijf tot tien euro,
volgens de vakjury van de wijnalmanak 2012

     Fontanet rood 2010
Conclusie van de vakjury: Cinsault, Grenache, Syrah en Carignan. Het olijke 
viertal staat garant voor een hoop cassis en confi ture. Een lage hoeveelheid 
tannines, waardoor hij zo fantastisch makkelijk doordrinkt. Dat is bij een wijn van 
dit prijsniveau van groot belang.
Wat moeten wij hier nog aan toevoegen!
Het enige dat wij er aan toevoegen is dat het een goede begeleider is van zowel 
koude voorgerechten en charcuterie als licht gekruide en gegrilde vleesschotels.

Normaal: € 5,05 per fl es, nu voor € 4,50 per fl es
Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of zolang de voorraad strekt.

Andere toppers uit de almanak.
Rood: 
De Angelis Rosso Piceno Superiore 2008 € 7,75
Domaine Clavel 2009, Le Mas € 7,95
Chakana Syrah 2010 argentinie € 6,70
Proefdoos: 3 x 2 fl essen rood € 40,00

Wit:
Château Haut Pougnan 2010 € 6,55
Domaine la Ténarèze colombard 2010 € 5,40
Cuvée Henry de Vézelay 2009 € 9,75
Proefdoos: 3 x 2 fl essen wit € 40,00
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advertentie

De	 Wijnalmanak,	 onder	 regie	 van	
wijnjournalist	 Cuno	 van	 ’t	 Hoff,	
wordt	 algemeen	 beschouwd	 als	 dé	
wijngids	van	Nederland	en	biedt	een	
uitgebreid	 overzicht	 van	 betaalbare	
kwaliteitswijnen.	 Bij	 de	 verkiezing	
Wijnspeciaalzaak	 van	 het	 jaar	 2012	
beoordeelde	 een	 team	 professionele	
wijnproevers	 duizenden	 wijnen	 uit	
alle	windstreken.	Zij	deelden	aan	30	
stille	 en	 mousserende	 wijnen	 van	
Whisky-	 en	Wijnhandel	Verhaar	 een	
ster	uit,	de	hoogst	haalbare	categorie.	
Deze	met	een	‘ster’	bekroonde	wijnen	
zijn	volgens	de	vakjury	‘uitzonderlijk	
goed,	kennen	een	perfecte	prijs-kwa-
liteit	en	steken	overal	bovenuit’.	Ze-
ventien	andere	wijnen	uit	het	assorti-
ment	 kregen	 de	 eervolle	 vermelding	
gegarandeerd	goed.	
‘Driemaal	 achtereen	 het	 glas	 mogen	
heffen	als	beste	wijnspeciaalzaak	van	
Nederland	 is	 natuurlijk	 een	 prestatie	
waar	we	meer	dan	trots	op	zijn’,	zegt	
Marcel	Verhaar,	wanneer	wij	hem	op-
zoeken.		‘Het	is	een	beloning	voor	ons	
gezamenlijke	 inkoopbeleid	 binnen	
Les	 Généreux.	 Met	 deze	 organisatie	
kunnen	we	zeer	selectief	op	kwaliteit	
inkopen	 door	 letterlijk	 zelf	 de	 boer	

op	te	gaan	en	caves	te	bezoeken.	De	
uitverkiezing	 door	 de	Wijnalamanak	
bewijst	dat	we	er	in	slagen	om	met	ei-
gen	import	de	beste	wijnen	naar	Ne-
derland	 te	 halen.	Wij	 vinden	 dat	 we	

dit	als	wijnspeciaalzaak	ook	verplicht	
zijn	naar	onze	klanten,	de	betere	wijn-
liefhebbers.	We	zullen	er	dan	ook	al-
les	 aan	 doen	 om	 deze	 koppositie	 te	
behouden!’	[HvdB]

Wijnalmanak maakt winnaars 2012 bekend
Whisky- en Wijnhandel Verhaar verkozen tot wijnspeciaalzaak van het jaar 

Een echte hattrick! Voor de derde keer op rij is Whisky- en Wijnhandel Verhaar aan de Planetenbaan 
in Bilthoven door de gezaghebbende Wijnalmanak uitgeroepen tot Wijnspeciaalzaak van het jaar. 

De jury van de Wijnalmanak bekroonde de wijnen van Verhaar in de prijscategorie tussen 
5 en 10 euro met het predicaat ‘beste assortiment van Nederland’. Dit eervolle resultaat werd 

op 29 september bekend gemaakt tijdens de presentatie van de Wijnalmanak 2012. 

Marcel Verhaar is trots op de onderscheiding wijnspeciaalzaak van het jaar 
2012. Op de foto 12 winnende wijnen van de 22 winnaars uit het assortiment.

Sommige	 bezoekers	 hebben	 zelfs	
bloemen	 of	 cadeautjes	 meegenomen	
om	hun	waardering	te	uiten	voor	het	
project	dat	Anke	in	2004	opzette.	‘We	
hebben	 een	 vaste	 groep	 van	 tussen	
de	 veertig	 en	 vijfenveertig	 mensen.	
Sinds	2006	komen	we	twee	keer	per	
week,	op	maandagmiddag	van	14.30	
tot	16.00	uur	en	op	woensdagochtend	
van	 11.00	 tot	 12.30	 uur,	 bij	 elkaar	
in	 De	 Griffel.	 We	 hebben	 een	 vaste	
kern	van	zo’n	tien	tot	twaalf	mensen,	
maar	soms	zijn	het	er	wel	twintig	op	
een	 ochtend	 of	 middag.	 We	 hebben	
aandacht	voor	elkaar	en	delen	lief	en	
leed.’	Een	bijeenkomst	bijwonen	van	
Het	 Trefpunt	 kost	 niets	 en	 voor	 de	
consumptie	betalen	bezoekers	slechts	
een	 deel	 van	 de	 prijs.	Vergeer:	 ‘Het	
Trefpunt	is	vrijblijvend	en	laagdrem-
pelig.	 Iedereen	 is	 hier	welkom.’	Het	
Trefpunt	 begon	 als	 burgerinitiatief,	
werd	 toen	 een	 stichting	 en	 heeft	 nu	
sinds	2010	een	status	aparte	gekregen	
bij	Kwintes,	een	instelling	voor	gees-
telijke	gezondheidszorg.

Contacten en ondersteuning
Het	doel	van	Het	Trefpunt	is	het	soci-
aal	isolement	van	de	bezoekers	van	de	
contactmiddagen	 te	 verminderen	 en	
hun	deelname	aan	de	maatschappij	te	
bevorderen.	 Vrijwilligers	 (gastvrou-
wen)	bieden	ondersteuning	tijdens	de	
bijeenkomsten	en	de	kwartiermakers	
fungeren	 als	 aanspreekpunt.	 Vergeer	

en	 Heuveling	 bieden	 ook	 concrete	
individuele	ondersteuning	en	kunnen	
mensen	 helpen	 bij	 het	 aangaan	 van	
contacten	 met	 instanties	 die	 in	 hun	
speciieke	geval	hulp	zouden	kunnen	
bieden.	 Zo	 heeft	 Het	 Trefpunt	 ver-
bindingen	 met	 de	 Adviseur	 Wonen	
Welzijn	 en	 Zorg,	 het	 Netwerk	 18+	
en	 het	 Overleg	 Dienstverlening.	 Dat	
Het	Trefpunt	nu	aansluiting	heeft	ge-
kregen	bij	Kwintes	heeft	belangrijke	
voordelen,	aldus	Vergeer:	‘Ze	betalen	
de	personeelskosten	en	een	deel	van	
de	kofie	of	thee.’	De	stichting	Vrien-

den	 van	 het	 Trefpunt	 inanciert	 de	
uitstapjes	 en	 geeft	 geldelijke	 onder-
steuning	aan	vaste	bezoekers	van	de	
bijeenkomsten	die	bijvoorbeeld	tijde-
lijk	krap	zitten.	
‘Tot	nu	toe	hebben	we	elk	jaar	subsi-
die	 gehad	 van	 de	 gemeente	De	Bilt.	
En	we	hebben	ook	sponsors:	Bubbles	
and	 Blessings	 in	 Bilthoven	 trakteert	
ons	bijvoorbeeld	eens	per	jaar	op	een	
gratis	lunch	en	Bouwbedrijf	De	Jong	
heeft	onlangs	gezorgd	voor	een	stel-
lage	 waarover	 rolstoelers	 De	 Griffel	
in	kunnen	rijden.’	

Bezoekers Het Trefpunt vieren 
vijfjarig bestaan bij De Griffel

door Lilian van Dijk

Kwartiermakers Marion Heuveling en Anke Vergeer ontvangen bij de ingang van het achtergedeelte 
van Eetcafé De Griffel op de Hessenweg in De Bilt de mensen die de afgelopen jaren gebruik hebben 
gemaakt van de mogelijkheid anderen te ontmoeten en daar leuke en goede contacten hebben gelegd.

Marion Heuveling en Anke Vergeer (rechts en uiterst rechts) zijn gezellig  
aan de praat met bezoekers van de ochtenden en middagen van Het Trefpunt 
in De Griffel.

Raad lanceert eigen 
digitale nieuwsbrief

De gemeenteraad van De Bilt brengt vanaf heden maandelijks 
een eigen nieuwsbrief uit. Deze digitale nieuwsbrief wordt 
na elke raadsvergadering verstuurd en kijkt terug op de 

belangrijkste besluiten, werkbezoeken en activiteiten van de 
afgelopen maand. 

De	nieuwsbrief	is	bedoeld	voor	iedereen	die	op	de	hoogte	wilt	blijven	van	
het	raadswerk.	Belangstellenden	van	binnen	en	van	buiten	de	gemeente	De	
Bilt	kunnen	zich	aanmelden	voor	deze	nieuwsbrief	via	http://www.debilt.
nl/nieuwsbrieven.

Burgemeester	Arjen	Gerritsen	 is	blij	met	het	 initiatief:	 ‘De	raad	heeft	als	
hoogste	 bestuurlijke	 instantie	 een	 eigen	 verantwoordelijkheid	 richting	 de	
inwoners	en	organisaties	van	de	gemeente.	Met	deze	nieuwsbrief	heeft	de	
raad	 een	 eigen	 instrument	 in	 handen	 waarmee	 inwoners,	 organisaties	 en	
andere	belangstellenden	geïnformeerd	worden	over	actuele	onderwerpen’.

Ook	fractievoorzitter	van	GroenLinks/PvdA,	Anne	Brommersma	vindt	het	
belangrijk	om	de	inwoners	te	informeren	over	het	raadswerk.	‘Raadsleden	
zijn	gekozen	vertegenwoordigers	en	wij	moeten	verantwoording	aleggen	
aan	de	omgeving.	Dat	kan	op	allerlei	manieren	en	de	nieuwsbrief	is	er	een	
van.	De	samenleving	verzamelt	steeds	meer	informatie	digitaal,	dus	is	het	
logisch	dat	de	nieuwsbrief	op	deze	manier	verspreid	wordt.	Bovendien	is	
in	de	nieuwsbrief	meer	ruimte	voor	informatie	dan	op	de	gemeentepagina,	
waar	alleen	de	agenda’	s	van	de	vergaderingen	staan’.	De	digitale	nieuws-
brief	is	van	de	hele	raad	en	is	geen	platform	voor	partijpolitieke	uitingen.	De	
fracties	hebben	hiervoor	hun	eigen	websites	en	gebruik	van	social	media.

Gratis Huidscan 
Wilt	u	weten	hoe	het	is	gesteld	met	de	conditie	van	uw	huid?	Bij	Apotheek	
Maertensplein	kunt	u	op	vrijdag	14	oktober	a.s.	van	10.00	tot	16.00	uur	een	
gratis	huidscan	laten	maken.	

Voor	de	5e	keer	organiseert	de	apotheek	deze	huidscan	dag	in	samenwer-
king	 met	 het	 merk	 Beauté	 Paciique.	 Met	 een	 ultrasound	 echoapparaat,	
bekend	uit	de	verloskunde	praktijk,	krijgt	u	een	nauwkeurig	beeld	van	de	
gezondheid	van	de	diepere	lagen	van	uw	huid.	De	huidscan	specialiste	kan	
u	dan	adviseren	hoe	u	uw	huid	kunt	verbeteren	en	beschermen.

Heeft	u	belangstelling	om	op	vrijdag	14	oktober	aanstaande	een	huidscan	
te	laten	maken,	reserveer	dan	tijdig	via	0346	210605	aangezien	de	ervaring	
heeft	geleerd	dat	dit	soort	dagen	druk	wordt	bezocht.	

Stichting Mezzo Forte Piano Bilthoven organiseert 
in samenwerking met de Kunstcommissie van 
het RIVM een kamermuziekconcert met: 

         Het Ruysdaelkwartet
Zoals Jacob van Ruysdael zijn indrukwekkende   
landschappen en dramatische  luchtpartijen schildert, 
zo staat het Ruysdael Kwartet bekend om zijn 
intense samenspel en genuanceerd klankpalet.

Donderdag 27 Oktober 2011 
RIVM    A. van Leeuwenhoeklaan 9 Bilthoven

 
T 030 2280908 • M 06543 9 70 74 • www.mfpiano.nl • e mail: mezzofortepiano@gmail.com

Zij spelen werken van J. Haydn - L.v Beethoven  en   F. Mendelssohn  

“
”

KAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ:

•  Openbare Bibliotheek Bilthoven, 
De Kwinkelier 20

•  Openbare Bibliotheek Maartensdijk, 
Nachtegaallaan 30

• Boekhandel Bouwman, 
 Hessenweg 168 De Bilt

• Bilthovense Boekhandel,
  Emmaplein 20 Bilthoven
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Leerling	Linda	Bothof	en	docent	David	Snel-
der	(Geschiedenis,	Aardrijkskunde	en	Econo-
mie)	vertellen	enthousiast	over	Examinering	
in	Samenhang.	In	dit	project	komen	de	vak-
ken	 economie,	 geschiedenis,	 aardrijkskunde	
en	 maatschappijleer	 samen.	 Leerlingen	 kie-
zen	in	groepsvorm	een	doel	uit,	waarvoor	geld	
ingezameld	zou	worden.	Er	is	een	begroting	

gemaakt	 (economie)	 en	 de	 geschiedenis	 en	
aardrijkskunde	van	het	uitgekozen	 land	zijn	
bestudeerd.	Vervolgens	werd	het	uitgekozen	
goede	 doel	 uitvoerig	 bekeken	 en	 nagegaan	
op	welke	wijze	dit	kan	worden	gepresenteerd	
op	de	markt,	bijvoorbeeld	een	kraampje	voor	
UNICEF,	voor	het	IFAW,	SOS	kinderdorpen	
en	vele	andere	doelen.

Samen
Linda:	 ‘Je	 werkt	
samen	 in	 groepjes,	
waardoor	 je	 ook	 het	
onderdeel	 samen-
werking	oefent.	Hoe	
zorg	 ik	 voor	 publi-
citeit?	 Wij	 doen	 dat	
door	 de	 pers	 te	 be-
naderen,	 maar	 ook	
door	lyers	te	maken	
en	 die	 rond	 te	 delen	
in	 je	 kennissenkring	
maar	ook	in	de	buurt	
(van	de	school).	Om	
te	 voorkomen	 dat	
er	 straks	 ‘tig’	 lyers	

door	een	brievenbus	gaan	maakt	de	 school	
er	 één	 van.	 	 Ook	 moet	 je	 een	 plan	 opstel-
len	voor	economie,	waarin	je	vertelt,	welke	
inkomsten	je	verwacht	tegenover	welke	uit-
gaven	je	daarvoor	hebt	gedaan.		Ook	moeten	
de	 groepjes	 op	 school	 nog	 een	 presentatie	
houden	over	het	land	en	het	project,	waarin	
zij	 duidelijk	 uiteggen,	 welke	 problemen	 er	
in	dat	land	zijn	en	waarom	er	juist	daarvoor	
voor	een	project	is	gekozen’.

Ghana
Linda	heeft	met	haar	groep	(Chenice,	Tycho	
en	Wiebe)	gekozen	voor	het	derde	wereld-
land	Ghana,	omdat	er	veel	ziektes	zijn	zoals	
HIV	en	malaria.	Linda:	‘Maar	ook	is	er	een	
tekort	aan	voedsel	en	schoon	drinkwater.	Al	
het	geld	dat	we	donderdag	ophalen	gaat	naar	
de	organisatie	SOS-Kinderdorpen’.		

Aan	het	enthousiasme,	maar	ook	aan	de	ge-
kozen	aanpak	kan	het	niet	liggen.	Daarvoor	
heeft	Linda	met	haar	groep	ongetwijfeld	al	
een	dikke	voldoende	gescoord.	Nu	nog	een	
goede	opbrengst	van	de	markt	en	dan	kan	al-
les	zeker	als	geslaagd	worden	genoemd.

Linda Bothof en een aantal groepjes leerlingen van de Oranje 
Nassau School zetten zich graag in voor goede doelen.

In Samenhang voor een goed doel
door Henk van de Bunt

Derdeklassers van de Oranje Nassau School in Bilthoven werken ook dit schooljaar aan het project Examinering in 
Samenhang (EIS). Doel is iets voor anderen in een arm land te doen. 

In het programma is daarvoor opgenomen een vrij toegankelijke markt op donderdag 
13 oktober a.s. van 14.30 tot 17.00 uur in de school aan de Overboslaan 15 te Bilthoven,

waar hopelijk veel opgehaald wordt voor anderen, die het minder hebben in deze wereld.

Een feest van kleuren

De afgelopen weken is er op de Patioschool ‘De 
Kleine Prins’ gewerkt aan het project ‘Een feest van 
kleuren’. In alle groepen is aan dit onderwerp gewerkt: 
schilderen op muziek, aquarel, kleding- , poezen- en 
doosjes in Mondriaan stijl. Ook werd in elke groep een 
les gegeven door Karin Boers van Kunst Centraal. Dit 
alles mondde uit in een schitterende tentoonstelling.

Geen rijbewijs 
voor scootmobiel

In	tegenstelling	tot	hetgeen	we	vorige	week	berichtten	
is	het	voor	een	bestuurder	van	een	scootmobiel	 is	het	
tegenwoordig	nog	niet	nodig	om	een	rijbewijs	te	heb-
ben.	Er	is	echter	wel	een	discussie	of	een	apart	rijbewijs	
nodig	is	voor	scootmobielers.	

Helaas	vinden	er	steeds	vaker	ongelukken	plaats	waar-
bij	er	een	scootmobiel	betrokken	is.	Feit	is	dat	wanneer	
mensen	 verplicht	 worden	 een	 scootmobielrijbewijs	 te	
halen	sommigen	daar	niet	of	niet	meer	toe	in	staat	zul-
len	zijn.	Als	zij	zich	niet	meer	op	straat	kunnen	bege-
ven,	zullen	veel	ouderen	en	invaliden	in	een	isolement	
vallen.

Luistert naar u. 
Bluetooth® Voice Control.

Helpt u met inparkeren. 
Parkeersensoren achter.

Zorgt voor comfort en gemak. 
Cruise Control.

Biedt exclusieve, betaalbare 
technologie waar u wat aan hee� .

Autobedrijf

Van Woudenberg B.V.
Dorpsweg 134, 3738 CJ  Maartensdijk. Telefoon 0346 - 21 31 44.

De FIESTA TECHNO LINE.

U rijdt de Fiesta al vanaf 10.495,-.

Standaard is de Ford Fiesta al supercompleet. Met 

het Techno Line X-Pack maakt u ’m helemáál van nu. 

Voor maar 495,- extra hee�  u uw eigen Ford Fiesta 

Techno Line, boordevol technologie waar u wat aan 

hee� ! Zoals automatische airconditioning, Cruise 

Control, Bluetooth / Voice Control en nog veel meer. 

Bekijk ’m nú bij de Ford dealer!

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw 

Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 13,9-27,8; liter/100 km: 3,6-7,2; CO

2
 gr/km: 95-154.

Techno Line X-Pack (op Titanium)
• Automatisch dimmende binnenspiegel • Automatische airconditioning 
• Automatisch inschakelende dimlichten • Bluetooth / Voice Control 
• Cruise Control • Elektrisch inklapbare buitenspiegels • Elektrische 
voorruitverwarming • Parkeersensoren achter • Radio/cd-speler met 
AUX-aansluiting met groot multifunctioneel scherm • Regensensor 
• USB-aansluiting met connectivity module voor bediening 
iPod/MP3-speler/USB-stick 
 van 1.600,- voor  495,-

advertentie

Laat weten 
wie u waardeert

Bent	u	al	geruime	tijd	ziek	en	wordt	u	goed	verzorgd	
door	 uw	 familielid,	 vriend	of	 buur?	Laat	 uw	waarde-
ring	merken	door	hem	of	haar	aan	te	melden	voor	een	
presentje.	Mensen	die	zorgen	voor	een	zieke	of	gehan-
dicapte	naaste	heten	mantelzorgers.	Eén	keer	per	 jaar,	
op	10	november,	is	het	de	Landelijke	Dag	van	de	Man-
telzorg.	Op	deze	dag	overhandigt	het	Steunpunt	Man-
telzorg	De	Bilt	cadeaus	aan	mantelzorgers.	Het	gaat	dan	
om	mensen	uit	alle	kernen	van	gemeente	De	Bilt.
	
Mantelzorgers	 vormen	 de	 basis,	 de	 pijlers,	 van	 onze	
gezondheidszorg.	 Vanuit	 hun	 persoonlijke	 betrokken-
heid	 verrichten	 zij	 vele	 kleine	 en	 grote	 diensten	 voor	
een	dierbare	medemens.	Mantelzorgers	zijn	er	vaak	in	
de	eerste	plaats	voor	de	ander.	Daarom	is	het	één	keer	
per	jaar	Dag	van	de	Mantelzorg.
	
Kent	u	iemand	die	veel	zorg	besteedt	aan	een	zieke	of	
gehandicapte	huisgenoot,	 vriend	of	 buur?	Vindt	 u	dat	
deze	persoon	wel	eens	wat	extra’s	verdiend	heeft	en	in	
aanmerking	 komt	 voor	 een	 klein	 geschenk?	 Geef	 het	
Steunpunt	 Mantelzorg	 De	 Bilt	 dan	 zijn/haar	 naam	 en	
adres	door.	Bij	grote	belangstelling	beschikken	zij	mo-
gelijk	niet	over	voldoende	cadeaus.	Uw	aanmelding	is	
dus	geen	garantie	voor	overhandigen	van	een	cadeau.	
N.B.	Vrijwilligers	en	professionele	krachten	zijn	geen	
mantelzorgers.
	
U	kunt	tot	28	oktober	a.s.	mailen	of	schrijven	onder	ver-
melding	 van:	 cadeau	 mantelzorger.	Adres:	 Steunpunt	
Mantelzorg	De	Bilt,	t.a.v.	Willemien	Hak,	Jasmijnstraat	
6,	3732	EC	De	Bilt,	tel.	030-2203490.	Email:	w.hak@
swodebilt.nl.



Basisschool Wereldwijs 
viert feest met bruidspaar

Op de Christelijke Basisschool Wereldwijs aan de Melkweg was het vrij-
dagmiddag 7 oktober groot feest. Juffrouw Mieke Sanders, leerkracht van 
groep 7a, ging trouwen met haar vriend Otto van der Leest. Mieke werkt al 
vijftien jaar aan de Poolsterschool, die sinds de fusie met de Laurensschool 
basisschool Wereldwijs vormt. Bij die fusie heeft zij als adjunct-directeur 
van De Poolster een belangrijke rol gespeeld. Voordat het bruidspaar bij 
de school arriveerde, werd nog druk geoefend. Elk kind had een letter van 
het alfabet toebedeeld gekregen en las daarbij een vierregelig gedichtje op. 
Vlak voordat de bruidsauto arriveerde, stelden alle leerlingen van de school 
zich twee aan twee tegenover elkaar op vanaf het hek tot aan de deur van 
het gebouw. Ook veel ouders stonden op het plein om het bruidspaar toe te 
juichen. De kinderen van groep 7a lankeerden het laatste gedeelte van de 
looproute over de rode loper met kleurige erebogen in de hand. Eindelijk 
kwam de met een prachtig wit boeket versierde auto dan toch aanrijden. 
Meteen begonnen alle leerlingen het bruidspaar toe te zingen met een op 
de situatie toepasselijke tekst. Toen bruid en bruidegom bij de deur ston-
den, werd nog een tweede lied ten gehore gebracht. Daarna gingen alle 
leerlingen terug naar de eigen klas. Groep 7a werd getrakteerd op snoep en 
limonade en de chauffeur van de bruidsauto bracht nog een grote mand vol 
verrassingen. [LvD]

De leerlingen van Wereldwijs zongen Juffrouw Mieke en haar bruidegom 
Onno uit volle borst toe.
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Zij zijn respectievelijk 39 en 8 jaar lid 
van het Rode Kruis. Bert heeft daar-
naast ook 5 ½ jaar op de ambulance 
gewerkt en heeft daar goed geleerd en 
gezien hoe zaken in de praktijk wer-
ken. Deze opgedane kennis willen 
ze graag overdragen aan anderen. In 
november geven ze twee cursussen: 
Eerste Hulp aan Kinderen en Reani-
matie & AED. Voor beide cursussen 
geldt dat na het behalen van een vol-
doende examenresultaat een geregis-
treerd certiicaat wordt overhandigd.

Nood
Elk mens is verplicht om een ander 
in nood te helpen. Eerste Hulp is hulp 
die door een leek geboden wordt in 
afwachting van professionele hulp-
verleners. Eerste hulp verlenen op een 
verantwoorde manier vraagt om ken-
nis en enige praktische ervaring. Toch 
is bekend dat nog geen 10% van alle 
ouders ooit een EHBO cursus heeft 
gevolgd en dat zeker 60.000 kinde-
ren jaarlijks vanwege een ongeluk in 
het ziekenhuis belanden. Wekelijks 
worden 300 mensen in Nederland 
getroffen door een hartstilstand en is 
de overlevingskans het grootst als er 
binnen 6 minuten gestart wordt met 
reanimeren. 

Be&Ge Opleiding en Hulpverlening
Sinds twee jaar werken Bert en Ge-
rarda Koops aan hun eigen bedrijf 
Be&Ge Opleiding en Hulpverlening 
naast hun werk dat ze fulltime doen. 
Bert is gebouwzorger bij de Univer-
siteit Utrecht en Gerarda werkt bij de 
Politie Utrecht als Informatie-analist. 
‘Dit is wel wat we ook leuk vinden. 
Als je bij Het Rode Kruis zit wordt je 
al snel besmet met het ‘virus’ hulpver-
lenen. Wij hebben dit omgezet naar 
een eigen bedrijf waar we cursussen 
geven aan particulieren, bedrijven en 
verenigingen. Omdat ik ook prakti-

sche ervaring heb kan ik mensen tips 
en truc bijbrengen’. Het bedrijf van 
Bert en Gerarda Koops werkt nauw 
samen met het Rode Kruis afdeling 
De Bilt. Daarnaast is het aangesloten 
bij het Oranje Kruis, het Nederlandse 
Rode Kruis, de Nederlandse Orga-
nisatie Docenten EHBO, de Neder-
landse Reanimatie Raad en het Ne-
derlands Instituut BHV. 

Eerste Hulp aan Kinderen
De cursus Eerste Hulp aan Kinderen 
duurt 5 avonden en begint op don-
derdag 17 november in Dijckstate in 
Maartensdijk. In die avonden leert 
men eerste hulp te verrichten aan zui-
gelingen en kinderen. ‘Wat moet je 
doen als bijvoorbeeld een kind van de 
glijbaan valt, of als er een slok geno-
men is uit een les spiritus of gewoon 
hoe een pleister goed geplakt kan 
worden. 
Binnen de cursus wordt aandacht ge-
schonken aan dit soort zaken uit de 
praktijk. Door de opgedane kennis is 
het gemakkelijker om rustig te blijven 
en met die kennis en gezond verstand 
dingen goed aan te pakken’, legt Bert 
Koops uit. 

Reanimatie & AED
Bij een hartstilstand moet voor de 
beste overlevingskansen snel gehan-
deld worden. Op steeds meer plekken 
in Nederland hangen automatische 
externe deibrillatoren of AED ap-
paraten. De AED is een geautoma-
tiseerd apparaat die indien gewenst 
een elektrische schok toedient met als 
doel om het hart weer in een normaal 
ritme terug te brengen. ‘ Wij leren 
mensen hoe iemand gereanimeerd 
dient te worden en hoe de AED daar-
bij gebruikt kan worden. We leren 
ook wanneer iemand gereanimeerd 
moet worden en wanneer juist niet’, 
vertelt Gerarda Koops. De cursus 
wordt over twee avonden verdeeld 
en start op donderdag 3 november in 
Dijckstate in Maartensdijk en bestaat 
uit zowel een theorie als een praktijk-
gedeelte. Om het behaalde certiicaat 
geldig te houden moeten elke 2 jaar 
herhalingslessen gevolgd worden.

Bert en Gerarda Koops zijn voor meer 
informatie bereikbaar op telefoon-
nummer 0346 - 21 31 48 of mobiel 
06- 52 01 15 45 of via de mail be.ge.
opleiding.hulpverlening@hetnet.nl

Korte cursussen: Eerste Hulp aan 
Kinderen en Reanimatie & AED

door Marijke Drieenhuizen

Een knikker in de neus van een kind, een kind verslikt zich en loopt blauw aan, je ziet dat iemand 
neervalt en er is niemand in de buurt; dit zijn zomaar enkele voorbeelden van zaken die iedereen 

kan overkomen. Het is ijn als er dan mensen in de buurt zijn die in dergelijke gevallen weten hoe ze 
adequaat kunnen handelen. Bert en Gerarda Koops zijn dat bijvoorbeeld.

In november starten Bert en Gerarda Koops met twee korte cursussen in 
Dijckstate in Maartensdijk.

Het jongetje Mus is net komen wo-
nen in een nieuwe buurt. Hij vindt het 
daar erg saai en heeft geen vriendjes. 
Zonder dat Mus het weet, gaan de su-
perhelden Muis en Gans hem helpen. 
‘Muisstil’ is een veelzijdige kinder-
voorstelling met poppen, live muziek, 
liedjes en dans. 

Boeken, Kinderen en muziek
Maaike Kres speelt Mus in het stuk 
Muisstil. Ook bespeelt zij de poppen, 
de muis en de gans. Naast dit project 
is zij actief als actrice, regisseuse en 
dramadocente in het onderwijs. Tewin 
van den Bergh is in het stuk Muisstil 
de muzikant. Hij heeft de muziek-
stukken gecomponeerd en de teksten 
van het stuk geschreven. Daarnaast 
is hij (kinder-)boekverkoper in een 

boekhandel en literatuurwetenschap-
per. De afiniteit van beiden met boe-
ken, kinderen en muziek, maakten dat 
deze voorstelling bij Bouwman Boe-

ken niet alleen een begrijpelijke, maar 
ook een zeer geslaagde keus genoemd 
mag worden.

Het was niet ‘Muisstil’ bij Bouwman
door Henk van de Bunt

Je bent vaak een held als je iemand helpt. Zo ook in de voorstelling ‘Muisstil’ die kindertheater 
KOP OP afgelopen zaterdag bij boekhandel Bouwman aan de Hessenweg speelde. Een grote groep 

kinderen genoot met volle teugen en waren daarom wisselend wel en niet muisstil. 

Kindertheater KOP OP speelde de voorstelling ‘Muisstil’ bij boekhandel 
Bouwman aan de Hessenweg in De Bilt. 

Vakantiebesteding  
voor kinderen

De bladeren vallen van de bomen, de regen slaat tegen de ruiten, maar jij 
hoeft je niet te vervelen in de herfstvakantie. Bij Masquerade kan mee wor-
den gedaan aan het Herfstvakantieproject ‘In de Piste’.
Lijkt het je wat om in 3 dagen een circusvoorstelling te maken? Naast cir-
cuslessen krijg je theater, beweging, acrobatiek en zang en op de laatste dag 
geef je een korte presentatie voor publiek. Ben je geïnteresseerd? Ga dan 
naar de website van Jeugdtheaterschool Masquerade om je op te geven. Het 
is bestemd voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Docent theater/circus is An-
nelijn en zangdocent is Suze. Het project vindt in de herfstvakantie plaats. 
Aanmelden kan via de website: www.jtsmasquerade.nl. Het minimum aan-
tal leerlingen is 8 en het maximum is 14. Bij onvoldoende aanmeldingen 
gaat ‘In de Piste’ niet door. Kinderen met een Upas krijgen 75% korting.

Gaultheria procumbens 

Big Berry

Potmaat 10,5 cm. 

Per stuk 2,49

3 voor 

5,-
GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

MIDGETGOLF BILTHOVEN
Gezellig in de herfstvakantie!

Midgetgolfen op een mooie baan
 in een bosrijke omgeving.

Dagelijks geopend vanaf 11.00 uur

www.midgetgolfbilthoven.nl

Julianalaan 282, 3722 GX Bilthoven,

030-2281154, b.g.g. 06-20963766

NEERLAND BV

Verwarming & Airconditioning

Bel voor info: 0346-281040          
www.neerlandverwarming.nl

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Schoenmakerij en stomerij Loosdrecht

Tevens voor al uw schoenreparaties

Sleutelservice, klaar terwijl u wacht
Rading 146, Loosdrecht (Naast de Boni supermarkt) 035-5828684

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00-18.00u, zaterdag 09.00-16.00u

Stomen
kan 

24-uur service

Kostuum
€ 19,50

nu voor € 15,-

Colbert
€ 11,-

nu voor € 8,50
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Postzegelavond bij  
Het Postmerk

Op de ledenbijeenkomst van postzegelvereniging Het Postmerk van 13 oktober 
in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt worden veel postzege-
lactiviteiten gehouden. U kunt onderling ruilen, in stockboeken snuffelen en bij 
het rondzendverkeer de nieuwste boekjes inzien en speciaal voor deze avond is 
daar schaarser materiaal aanwezig. Er zijn ook stuiverboeken met zegels voor 
slechts vijf cent. Met een spelletje kienen en een aanwezigheidsverloting kunt 
u nog een prijsje winnen.  

Vast onderdeel van het programma is ook een veiling met interessante kavels 
van postzegels, poststukken en albums. Deze keer is de veiling zelfs groter en 
bestaat uit 120 kavels. Wellicht zit er iets voor uw verzameling bij dat u voor-
delig op de kop kunt tikken. 

De aanvang van de avond is om 20.00 uur en de zaal is al open om 19.30 uur, 
zodat u gelegenheid heeft om de kavels van de veiling te bezichtigen. U bent 
van harte welkom, de toegang is gratis. Meer informatie (waarbij o.a. de vei-
lingkavels) is te vinden op de website: www.postmerk.nl 

Het loopt storm bij Sojater, 
er is zelfs op zondag een voorstelling.

Reserveer dus snel!
Nader info bij kapper hans  212455
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‘Nee	pappa,	het	heet	geen	Quasimo-
dodag,	 is	 het	 VAZOMODO’.	 Waar	
die	afkorting	dan	wel	voor	staat,	weet	
het	 Welpje	 ook	 zo	 gauw	 niet.	 Maar	
als	 pappa	 nou	 maar	 opschiet,	 want	
het	 is	al	begonnen.	Hij	 springt	 in	de	
rij	 en	 even	 later	 zien	 we	 vader	 en	
zoon	 samen	 op	 hoge	 snelheid	 grote	
hoeveelheden	 één	 meter	 lange	 paal-
tjes	doorgeven	die	nodig	zijn	voor	het	
eerste	 spel.	En	dat	 is	 precies	wat	 de	
bedoeling	is.	VAZOMODO	staat	voor	
vader/zoon	en	moeder/dochter.	Maar	
uiteraard	was	de	dag	ook	voor	vaders	
met	een	dochter	en	moeders	met	zo-
nen.	Ben	Labre	wilde	op	die	manier	
de	 betrokkenheid	 van	 de	 ouders	 bij	
het	wel	en	wee	van	de	scoutinggroep	
vergroten.	En	 hoe	 kan	 dat	 beter	 dan	

door	die	zelf	te	laten	ervaren,	wat	hun	
kinderen	 zoal	 tijdens	 de	 opkomsten	
doen?		

Duidelijk
Het	werd	de	ouders	snel	duidelijk	dat	
de	Scoutingspelletjes	vaak	pittig	zijn.	
En	dat	 je	 ook	 je	 hersens	 en	 concen-
tratie	 er	 goed	 bij	 moet	 houden	 wil	
je	 er	 iets	 van	 bakken.	 Menig	 ouder	
legde	het	tijdens	de	afvalrace	met	de	
paaltjes	af	tegen	de	behendigheid	van	
hun	zoon	of	dochter.	De	ouders	waren	
weer	beter	in	overseinen	van	woorden	
met	behulp	van	twee	signaalvlaggen.	
De	 gemengde	 touwtrekwedstrijden	
werden	 tot	 een	 woeste	 glijpartij	 op	
het	natte	gras	en	eindigden	vaak	on-
beslist.	 Maar	 schijn	 bedriegt.	 Toen	

de	 ouders	 met	 één	 hand	 tegen	 hun	
gezamenlijke	kroost	 in	de	 ring	 ston-
den,	werden	ze	verslagen	door	het	fa-
natisme	en	de	betere	tactiek	van	hun	
kinderen.	

Lunch
De	 gemeenschappelijke	 lunch	 was	
voor	 veel	 ouders	 een	 goed	 moment	
om	 elkaar	 beter	 te	 leren	 kennen.	
Waarna	 de	 middag	 werd	 afgesloten	
met	een	spel	levend	Stratego.	Het	was	
geestig	om	te	zien	dat	vooral	veel	va-
ders	nog	veel	fanatieker	op	‘oorlogs-
pad’	 gingen	 dan	 hun	 kinderen.	Toch	
eindigde	het	spel	onbeslist.	Maar	toen	
was	 het	 de	 tientallen	 ouders	 allang	
duidelijk:	Scouting	is	leuk,	ook	als	je	
geen	Quasimodo	heet!	

Recordopkomst
eerste VAZOMODO-dag Ben Labre

Scoutinggroep Ben Labre uit De Bilt kan terugkijken op een bijzonder geslaagde eerste 
VAZOMODO-dag. Het idee was, dat elke Welp en Verkenner samen met één van zijn ouders naar de 
Scouting kwam voor een gezamenlijke spel- en sportdag. De spelleiding was blij verrast met enorme 
opkomst van meer dan 70 mensen. De sfeer was gemoedelijk, het programma pittig en verrassend. 

Scoutinggroep Ben Labre in De Bilt organiseerde afgelopen zaterdag een 
vader/zoon/moeder/dochter-dag. (foto: Frank van der Neut)

‘Maar	we	kunnen	er	alleen	een	feest	
van	 maken	 als	 we	 boeken	 hebben.	
Die	 zijn	 nodig	 om	 alle	 verhalen	 te	
kunnen	 lezen	 en	 erover	 te	 kunnen	
vertellen.	Op	13	oktober	zijn	er	voor	
alle	 klassen	 presentaties	 in	 de	 gym-
zaal	en	komen	er	allemaal	Superhel-
den	 voorlezen.’	 Maar	 dan	 kijkt	 Ella	
Prins	toch	even	wat	somber,	want	er	
blijkt	een	probleem	te	zijn.	De	beno-
digde	 boeken	 zijn	 op	 een	 of	 andere	
manier	op	het	dak	van	de	 school	 te-
recht	 gekomen.	 ‘Hoe	krijgen	we	die	
er	 van	 af.	Daar	 hebben	we	 een	 paar	
Superhelden	 voor	 nodig.’	 Toevallig	
komt	 er	 dan	 net	 een	 brandweerauto	
met	een	hoogwerker	aanrijden.	
Brandweerman	 Ron	 Schoenmaker	
blijkt	gelukkig	bereid	om	samen	met	
superheld	 Napoleon	 de	 boeken	 van	

het	dak	te	halen.	Het	lukt	hem	daarna	
ook	 nog	 het	 spandoek	 met	 de	 tekst	

Kinderboekenfeest	 vanaf	 het	 dak	 uit	
te	rollen.

Spectaculaire start Kinderboekenfeest 
door Guus Geebel

Zo’n vierhonderd jonge Superhelden luidden woensdag 5 oktober bij de Julianaschool 
de Kinderboekenweek in. ‘Al deze prachtig uitgedoste kinderen gaan er een Superboekenweek

van maken’, vertelt de in toepasselijke outit gestoken directeur Ella Prins. 

De kleine Superhelden kijken gespannen naar de verrichtingen van de brandweer.

Jonge heldinnen leren scriptschrijven 
in Bibliotheek Bilthoven

Onder	leiding	van	kunstenares,	zangdocente	en	muziektheatervrouw	Nel-
leke	Nieuwboer	van	stichting	KunstRijk	in	Zeist	zitten	de	negenjarigen	Lisa	
en	Hannah	op	woensdagmiddag	5	oktober	 een	verhaal	 te	bedenken	over	
twee	kinderen	aan	de	hand	van	een	van	de	ansichtkaarten	die	Nelleke	hun	
heeft	voorgelegd.	De	meisjes	willen	het	liefst	het	complete	verhaal	bij	el-
kaar	fantaseren,	maar	omdat	het	een	workshop	Scriptschrijven	voor	jonge	
Superhelden	is,	doet	Nieuwboer	haar	best	het	tweetal	ondertussen	ook	wat	
technieken	bij	te	brengen.	Een	verhaal	kan	nog	zo	mooi	zijn,	maar	voordat	
het	een	toneelstuk	of	ilm	wordt,	komt	er	heel	wat	bij	te	pas.	Soms	moet	je	
iets	weglaten	om	het	spannender	te	maken,	bijvoorbeeld.	Ook	de	cliffhan-
ger	–	iets	op	een	spannend	moment	beëindigen	–	is	een	goede	methode	om	
de	aandacht	van	je	publiek	vast	te	houden.	Nieuwboer	gaat	aan	de	hand	van	
een	lap-over	in	op	de	proloog	–	bij	muziek	de	ouverture,	de	onderverdeling	
in	scènes,	het	aanstippen	van	iemands	karakter	door	hem	iets	te	laten	doen	
dat	kenmerkend	voor	hem	is	en	het	belang	van	een	goede	dialoog	en	de	
juiste	sfeer	in	een	scène.	Ze	legt	ook	uit	dat	regieaanwijzingen	belangrijk	
zijn.	Lisa	en	Hannah	vinden	het	wel	leuk,	maar	willen	eigenlijk	toch	liever	
verder	 aan	 het	 verhaal	 zelf	 werken.	 Nieuwboer	 grijpt	 elke	 ontwikkeling	
in	dat	verhaal	aan	om	te	illustreren	hoe	je	dat	naar	een	script	zou	kunnen	
vertalen.	In	het	kader	van	de	kinderboekenweek,	die	tot	15	oktober	duurt,	
kunnen	kinderen	in	alle	bibliotheken	ook	een	Speurtocht	voor	echte	super-
helden	doen.	Er	zijn	twee	versies:	voor	kinderen	van	zes	tot	acht	jaar	en	van	
negen	tot	elf	jaar.	[LvD]

Hannah en Lisa luisteren geboeid naar de uitleg van Nelleke Nieuwboer.

Voorleesoma op bezoek
In	 het	 kader	 van	 de	Kinderboeken-
week	kwam	er	bij	kinderopvang	de	
Bilt,	 op	 locatie	 de	 Bosuiltjes,	 een	
voorleesoma	 op	 bezoek.	 Zodra	 de	
kinderen	 haar	 aan	 zagen	 komen	 op	
de	 iets	 liepen	 ze	 juichend	 naar	 de	
deur.	 Voorleesoma	 Fenna	 de	 Groot	
kreeg	een	hartelijk	ontvangst.
De	 peuters	 waren	 erg	 nieuwsgierig	
naar	de	stapel	boeken	die	zij	in	haar	
handen	had.	Vol	verwachting	bleven	
zij	 haar	 volgen	 tot	 de	 voorleesoma	
begon	met	voorlezen.	Er	werd	aan-
dachtig	geluisterd	naar	de	leuke	ver-
halen.	 Ze	 hingen	 aan	 haar	 lippen.	
De	 peuters	 konden	 er	 geen	 genoeg	
van	 krijgen.	 Gelukkig	 hoeven	 de	
kinderen	niet	lang	te	wachten,	want	
voorleesoma	 Fenna	 komt	 nog	 een	
keer	terug	om	voor	te	lezen.	Naast	dit	gezellige	bezoek	mogen	de	kinderen,	
tijdens	de	Kinderboekenweek,	hun	eigen	favoriete	voorleesboek	van	thuis	
meenemen	en	verkleed	komen	als	hun	‘held’.		 (Sonja van Beek)

De kinderen vonden het reuze leuk 
dat voorleesoma Fenna er was.

De	superhelden	kwamen	kijken	naar	
de	 etalage	 van	 Bouwman.	 	 Daarin	
stonden	 hun	 eigen	 geknutselde	 din-
gen,	 die	 allemaal	 te	 maken	 hadden	
met	het	thema	van	de	Kinderboeken-
week	 2011:	 Superhelden	 (Over	 dap-
per	durven	zijn).

De	kinderen	hadden	voor	de	 etalage	
de	boeken	‘Kikker	is	een	held’,	‘Flod-
dertje’	 en	 ‘Bang	 mannetje’	 uitge-
werkt.	Alle	drie	actuele	kinderboeken	
die	 in	het	 thema	superhelden	pasten.	
Nadat	de	etalage	uitgebreid	was	beke-
ken	mochten	2	superhelden	door	mid-
del	van	het	doorknippen	van	een	lint	
de	 Kinderboekenweek	 oficieel	 ope-
nen.	Na	het	bekijken	van	de	nieuwste	
boeken	werd	er	een	boek	voorgelezen	
en	maakten	ze	een	speurtocht	door	de	
winkel.		Alle	superhelden	gingen	met	
wat	lekkers	en	een	mooie	poster	weer	
naar	school	terug.	

(Yvonne Pennings)

Superhelden bij Bouwman
Vorige week mochten de kleuters van de van Dijckschool allemaal als superheld verkleed op school 

komen waarna in optocht vertrokken werd naar Bouwman Boeken op de Hessenweg. 

De Superhelden van de Van Dijckschool voor ‘hun’ etalage bij Bouwman 
Boeken.



DOS C1 kampioen!
 
De korfballers van DOS C1 hadden zaterdag aan een gelijkspel tegen het Am-
sterdamse Sporting West voldoende om kampioen te worden. In de laatste mi-
nuut lukte het DOS om de 3-4 achterstand weg te werken en de 4-4 eindstand op 
het scorebord te brengen. Een stand die voldoende was voor het kampioenschap.

Tim Nap (trainer/coach), Bram Nap, Dirk-Jan Timmer, Klaas Lam, Damiaan 
Harteveld en Sam de Jong en Danny Lam (trainer/coach). Voorste rij: Marcel 
Sodaar (trainer/coach), Sanne Noordermeer, Romy van Barneveld, Mijke Boere, 
Rosemarie van der Tol en Sara Nap. 

DOS E1 kampioen!
Met volgende week nog de laatste competitiewedstrijd te gaan, werd DOS E1 
zaterdag toch al kampioen. En hoe!. Met een klinkende 9-0 overwinning op 

SKF uit Veenendaal, wist 
het team haar eerste titel 
binnen te halen.

De spelers en coaches: 
achterste rij de trainers/
coaches Cindy van Ettek-
oven en Linda Nap. Mid-
delste rij: Yannick Stroeven 
en Tiago Zuidberg. Voorste 
rij: Diane van Faassen, 
Daphne Lenssinck en Ilse 
van der Vaart.

Volleybalvereniging Salvo ‘67 uit Maartensdijk orga-
niseert het traditionele herfsttoernooi. Dit jaarlijks te-
rugkerende sportieve evenement, dat open staat voor 
elk bedrijf-, familie-, vrienden-, sport- of buurtteam 
uit de regio, wordt dit jaar op  Vrijdag 28 oktober 2011 
gespeeld en wordt mede mogelijk gemaakt door een 
inanciële bijdrage door het Fonds Sportbevordering 
de Bilt.
Men kan met collega’s, familie, vrienden of buurtge-
noten lekker met elkaar een balletje slaan, en na af-
loop wat napraten in de bar van de Vierstee door als 
team in te schrijven! Dus doe je best een eigen team 
te vormen met je familie, collega’s/medestudenten of 
straat/buurt. Het toernooi kent een recreantenpoule, 

een poule voor gevorderden en een poule voor com-
petitiespelers. Bij een beperkt aantal inschrijvingen 
zullen de teams in slechts 2 poules ingedeeld worden. 
Per team van 6 personen wordt de voorkeur gegeven 
aan teams met 2 vrouwen in het veld. De wedstrijden 
beginnen rond 19.00 uur, de prijsuitreiking is rond 
23.00 uur. Het aantal teams dat maximaal mee kan 
doen is 20, dus een snelle aanmelding kan nuttig zijn. 
De aanmelding sluit op 14 oktober 2011.

Aanmelden bij: Eric Landwaart, tel. 0346-211208, 
eric.landwaart@online.nl of Ad Nieuwenhuis, 
tel. 06-55508733, adenanjo@online.nl of via de web-
site van Salvo www.salvo67.nl

Het Salvo -Herfsttoernooi

Najaar 2011

2e

HALVE 
PRIJS

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (13 t/m 16 oktober 2011), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl

Voor uw dagverse boodschappen hoeft u uw dorp of buurt niet uit. Bij Spar kunt u 

dagelijks terecht voor kwaliteit, gemak en service. En we hebben een aantal mooie 

aanbiedingen voor het weekend. Deze zijn geldig van donderdag t/m zondag:

Karvan Cévitam
limonadesiroop
alle smaken
fles of bus 500/750 ml 1,89

1
49
prijs per
kilo vanaf
4,97

Roomboter 
kersencarree 
of abrikozenslof

2,76

1
99

4
 STUKS

Duyvis 
tijger- of 
borrelnootjes
alle smaken
zak 280/300 gram

Spar 
hamburgers
per 500 gram

4,49

2
99
prijs per
kilo 5,98

Spar Spar

Pitloze druiven
rood of wit
bak 500 gram

0
99
prijs per
kilo 1,98

Bijvoorbeeld: 

aardbei siroop

bus 750 ml

2 bussen

5,38

4
04*

prijs per
liter 2,69

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 25% korting op de totaalprijs.

Wie wordt de beste 

buur m/v van 2011?
Kijk op

www.bestebuur2011.nl
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Tweemaal	Zes	startte	goed	en	kwam	
vroeg	 in	 de	 wedstrijd	 op	 een	 voor-
sprong	van	1-4.	Dat	had	mede	te	ma-
ken	met	het	goede	verdedigen	en	de	
prima	 inzet	van	het	 team.	De	Meeu-
wen	kreeg	hierdoor	weinig	ruimte	om	
te	 scoren.	 Omdat	 ook	 bij	 Tweemaal	
Zes	 de	 doelpuntenmachine	 haperde,	
sloop	er	onrust	in	het	spel.	TZ	wilde	
de	wedstrijd	 forceren	maar	dat	 lukte	
niet.	 De	 Meeuwen	 kon	 hiervan	 pro-
iteren	 en	 kwam	 naderbij.	 De	 rust	
brak	aan	met	een	voorsprong	voor	De	
Meeuwen	 van	 8-7.	 Na	 de	 rust	 werd	
er	13	minuten	lang	niet	gescoord.	TZ	

doelpuntte	 vervolgens	 als	 eerste	 en	
maakte	 daardoor	 gelijk.	 Er	 ontstond	
opnieuw	 een	 voorsprong	 voor	 TZ	
van	8-10	en	 later	9-11.	Bij	TZ	werd	
Maik	 van	 Kouterik	 gewisseld	 voor	
Joep	 Gerritsen.	 In	 deze	 fase	 werd	
een	 belangrijke	 strafworp	 door	 TZ	
gemist	maar	 een	volgende	 strafworp	
werd	wel	benut	door	Joep	Gerritsen.	
Het	 lukte	 TZ	 echter	 niet	 deze	 voor-
sprong	(9-12)	verder	uit	te	bouwen	en	
opnieuw	 kwam	 De	 Meeuwen	 terug.	
In	een	spannende	eindfase	kwam	De	
Meeuwen	 op	 een	 11-12	 achterstand.	
TZ	speelde	de	laatste	aanvallen	goed	

uit	en	hield	de	bal	in	de	ploeg	waar-
door	 De	 Meeuwen	 niet	 meer	 gelijk	
wist	 te	 maken.	 Tweemaal	 Zes	 nam	
met	 deze	 overwinning	 verdiend	 de	
punten	 mee	 naar	 Maartensdijk.	 TZ	
2	 speelde	 eveneens	 tegen	 de	 reser-
ves	van	De	Meeuwen	en	verloor	met	
13-9.	Volgende	week	speelt	TZ	voor-
lopig	 de	 laatste	 veldwedstrijd	 thuis	
tegen	Vriendenschaar.	Met	een	over-
winning	kan	de	ploeg	zich	aan	de	kop	
van	de	ranglijst	nestelen.	Daarna	gaat	
de	 Maartensdijkse	 korfbaltrots	 zich	
voorbereiden	op	het	zaalseizoen	waar	
TZ	uitkomt	in	de	hoofdklasse.

Belangrijke zege Tweemaal Zes
Tweemaal Zes speelde afgelopen zaterdag uit tegen De Meeuwen uit het Gelderse Putten.

Een belangrijke wedstrijd want bij winst blijft de aansluiting bij de bovenste ploegen gehandhaafd.

Het fenijn van TZ zat in de staart waardoor aansluiting bij de bovenste ploegen gahandhaafd blijft.

RCG	bouwde	een	27	meter	hoge	 to-
ren	van	hout	en	touw,	waar	de	antenne	
nog	ver	bovenuit	zal	worden	gehesen.	
Op	15	oktober	zijn	er	heel	veel	acti-
viteiten.	Zo	kunnen	de	scouts	vanaf	7	
jaar	de	toren	inklimmen	en	mogen	ze	
zenden	met	andere	scouts.	Daarnaast	
is	er	een	groot	spel	’s	ochtends	en	’s	
middags	waarbij	de	 scouts	alles	zul-
len	 leren	wat	 ze	kunnen	doen	om	 te	
communiceren.	 Toeschouwers	 zijn	
van	harte	welkom	om	naar	het	bouw-
werk	en	de	activiteiten	te	kijken.	Voor	
info:	jota@rover-crofts.nl

Ook	 Agger	 Martini	 nodigt	 zowel	
kinderen	als	volwassenen	uit	om	een	
kijkje	 te	 komen	 nemen	 tijdens	 de	
Jota.	Lijkt	het	je	leuk	om	te	weten	te	
komen	hoe	dat	zenden	nu	precies	gaat	
of	hoe	de	sfeer	 is	bij	de	Agger	Mar-
tini?	 Dan	 ben	 je	 van	 harte	 welkom	
op	zaterdag	15	oktober	 tussen	14.00	
en	16.00	uur	op	het	 clubhuis	 aan	de	
Dierenriem	10	in	Maartensdijk.	Voor	
meer	informatie	over	de	groep	kun	je	
natuurlijk	ook	terecht	op	de	internet-
pagina:	 www.aggermartini.nl	 of	 op	
Jotapagina:	www.pi4amg.nl	.

JOTA 2011 Rover Crofts Groep
en Agger Martini

Van vrijdag 14 tot zondag 16 oktober vindt er een bijzonder wereldwijd Scoutingevenement plaats: 
de Jota. Jota staat voor Jamboree On The Air. Tijdens dit weekend zullen scouts van over de hele 
wereld met elkaar in contact proberen te komen via radiozendapparatuur en het internet. Zowel 

Scoutinggroep Agger Martini als de Rover Crofts Groep (RCG) doen dit jaar mee.

Op zaterdag 15 oktober is men van 
harte welkom om naar het bouwwerk 
en de activiteiten bij Rovers Croft 
Groep te kijken. 

Onstuimige start Salvo-heren 
Afgelopen vrijdagavond behaalde het eerste herenteam van 
Salvo de derde winst op rij. Na een 100% score in de eerste 
wedstrijd tegen Voleem 5 werd ook de tweede wedstrijd met 

4-0 gewonnen tegen Oberon 4. 

Met	derhalve	de	volle	winst	van	10	punten	uit	twee	wedstrijden	reisde	Salvo	
H1	af	naar	Hooglanderveen	voor	de	eerste	uitwedstrijd	van	het	seizoen	te-
gen	Switch	2.	Deze	 tegenstander	was	van	een	beter	niveau	dan	de	voor-
gaande	twee.	De	eerste	set	ging	gelijk	op	tot	15	punten	waarbij	afwisselend	
Salvo	en	Switch	een	punt	voorsprong	nam.	Vanaf	het	15e	punt	zwakte	de	
tegenstand	wat	af	van	Switch	en	kon	Salvo	de	eerste	set	binnenhalen	met	
18-25.

In	 de	 tweede	 set	 nam	Salvo	 van	 het	 begin	 af	 aan	 een	 voorsprong	welke	
Switch	niet	goed	wist	te	maken.	Met	degelijk	spel	werd	gewonnen	met	17-
25.	Waarschijnlijk	door	de	winst	in	de	eerste	twee	sets	werd	de	derde	set	
werd	wat	te	gemakkelijk	ingeschat.	Door	beter	spel	van	Switch	gekoppeld	
aan	een	goede	servicebeurt	nam	Switch	in	eerste	instantie	een	ruime	voor-
sprong.	Salvo	kwam	wel	terug	in	de	strijd	doch	was	te	laat	met	de	inhaalslag	
en	verloor	de	set	met	25-21.	

Gewaarschuwd	door	dit	puntverlies	werd	de	vierde	set	met	sterk	spel	afge-
wikkeld	tot	14-25	en	was	de	derde	winst	op	rij	binnen.	Ondanks	de	verloren	
set	staat	Salvo	H1	met	14	punten	uit	3	wedstrijden	ier	aan	kop.	Zaterdag	a.s.	
wordt	de	vierde	wedstrijd	thuis	(in	De	Vierstee)	gespeeld	tegen	VC	Allvo	6.

Damesteams van Salvo 
verliezen onnodig

Zowel het standaard damesteam van Salvo als het 2e team 
verloren onnodig hun wedstrijden. Wel hielden beide teams 

punten over aan hun wedstrijden. 

De	dames	van	Salvo	speelden	hun	derde	wedstrijd	tegen	Armixtos	in	Am-
sterdam.	Het	werd	een	zeer	vreemde	wedstrijd,	de	dames	pakten	vrij	simpel	
met	eenvoudig	spel	de	1e	set	met	25-18.	De	2e	set	leek	wel	een	kopie	van	de	
wedstrijd	van	vorige	week	en	werden	de	dames	helemaal	weg	geserveerd,	
na	een	13-1	achterstand,	werd	de	set	verloren	met	25-10.	In	de	3e	set	lieten	
de	dames	weer	zien	dat	er	genoeg	klasse	in	het	team	zit	om	in	de	promotie-
klasse	mee	te	kunnen	draaien	en	werd	er	na	een	gelijk	opgaande	strijd,	nipt	
verloren	25-23.	
In	de	4e	set	werd	de	spelverdeelster,	die	geblesseerd	de	wedstrijd	begon,	
Joline	de	Gier	vervangen	door	Natasja	Keuning.	Deze	set	werd	helaas	nipt	
verloren	met	25-22,	ondanks	de	goede	inzet	kregen	de	dames	niet	wat	ze	
verdiende	 een	5e	 set.	Nu	moeten	de	punten	 aanstaande	 zaterdag	worden	
gepakt	in	de	thuiswedstrijd	tegen	de	dames	van	US	4	ook	uit	Amsterdam.	
De	start	van	de	wedstrijd	is	om	16.45u	in	de	Vierstee.

Dames 2
De	altijd	 lastige	uitwedstrijd	 tegen	Voleem	in	Eemnes	werd	ook	nu	weer	
een	moeilijk	verhaal.	Salvo	heeft	altijd	moeite	met	dit	team	omdat	daar	een	
boomlange	middenspeelster	 in	 staat	 die	veel	wordt	 aangespeeld	 en	veel-
vuldig	 scoort	door	het	midden.	Ook	 in	deze	wedstrijd	deed	zij	dat	weer,	
maar	pas	vanaf	de	3e	set.	De	eerste	 twee	sets	zat	zij	nog	niet	echt	 in	de	
wedstrijd.	Het	werd	een	wedstrijd	waarin	Salvo	de	winst	had	kunnen	pak-
ken.	Na	drie	sets	stond	Salvo	met	2-1	voor,	waarbij	de	1e	en	de	3e	set	heel	
makkelijk	gewonnen	waren	met	resp.	18-25	en	19-25.	In	de	4e	set	begonnen	
de	problemen.	De	aanvoer	naar	de	aanvalsters	verliep	stroever	waardoor	de	
kracht	uit	de	aanval	verdween	en	er	geen	druk	meer	gezet	kon	worden	op	
de	verdediging	van	Voleem	wat	niet	het	sterkste	deel	van	de	ploeg	was.	Er	
werden	ook	te	veel	stopfouten	gemaakt.	Hierdoor	verloor	Salvo	de	set	met	
25-22.	De	5e	set	was	Salvo	het	zelfvertrouwen	helemaal	kwijt.	Er	werden	
heel	veel	stopfouten	gemaakt	door	iedereen.	Uiteindelijk	werd	15-8	de	set	
en	de	wedstrijd	verloren	met	3-2.	De	dames	hebben	ruim	onder	hun	kun-
nen	gepresteerd.	Zaterdag	15	oktober	spelen	de	dames	om	13.15	uur	in	de	
Vierstee	tegen	Allvo	uit	Almere.	

Nieuw seizoen Pilates
Het	nieuwe	seizoen	Pilates	is	van	start	gegaan	in	de	gymzaal	van	de	Buys	
Ballotschool	in	De	Bilt	(achter	de	Hessenweg).	Op	deze	locatie	wordt	lesge-
geven	op	maandag-,	woensdag-,	en	donderdagavond.	Op	woensdagochtend	
wordt	er	lesgegeven	in	de	gymzaal	van	het	Dorpshuis	in	Groenekan.Er	zijn	
nog	beperkt	inschrijvingsmogelijkheden.

In	een	Pilatesles	krijgt	u	grondoefeningen	waardoor	u	alle	spieren	van	het	
lichaam	versterkt	zonder	dat	u	banden,	pezen	en	gewrichten	zwaar	belast.	
Je	kunt	een	Pilatesoefening	net	zo	zwaar	of	licht	maken	als	je	zelf	wil.	Aan-
melden	(ook	voor	een	gratis	proeles)	kan	op	06	20137957	of	kijk	op	www.
andersbeter.nl



vrijdag en vrijdagavond in 
Maartensdijk. Bel voor  een 
afspraak: 06-33722022 Zorg 
voor uw haar!

Lekker uitwaaien op 
AMELAND? Boek dan ons 
geheel gerenoveerd huis! 
06-45599732. Voor info www.
skutehon.nl

Ik kan alle breigarens gebrui-
ken om poppenkleertjes te 
breien voor Roemenie. Graag 
kom ik het ophalen. Tel. 0346-
212372

sche waarneming, door Peter Schuh. Datum/tijd: zo 16 okt. van 
11.00 tot 12.30 uur. Plaats: Hoog Soestdijk, Prins Hendriklaan 
3, 6731 DT Soest. Website: www.stichtingbodhisattva.eu 
Volgende lezing in deze serie zondag 27 november

Cursus Reanimatie/Cursus Eerste Hulp aan Kinderen. 
Donderdag 3 november start er een cursus Reanimatie incl. 
AED. De cursus is 2 avonden, de kosten zijn € 50,00. 
Donderdag 17 november start er een cursus Eerste Hulp aan 
Kinderen. De cursus is 5 avonden, de kosten zijn € 100,-. De 
locatie is Wooncentrum Dijckstate, Maartensdijk. Voor infor-
matie/aanmelden: tel. 0346-213148/06-52011545 of neem een 
brochure bij Apotheek Maertensplein mee.

Advanced pilates training. Vrijdag 28 okt. start om 17.00 
uur in de Buys Ballotschool in De Bilt een eenmalige cursus 
van 8 lessen Advanced Pilates, voor mensen die een gevorderd 
niveau aankunnen. Gegeven door een Nl sprekende docente uit 
Parijs,die gestudeerd heeft bij docenten van de Pilatesschool uit 
New York. Info andersbeter@planet.nl of 06-20137957.

U wilt graag sporten, maar liever niet in een groep om wat 
voor reden dan ook? Volg dan privé pilates lessen. Individueel 
of samen met iemand die u kent, zodat de training afgestemd 
kan worden op uw specifieke behoeften, doelstellingen of 
klachten. U krijgt een op maat gemaakt programma van oefe-
ningen. Nog een voordeel is dat de les plaats vindt op een voor 
u geschikte tijd en locatie. Voor meer informatie bel naar 06 
30443485.

Vakantiebesteding voor kinderen bij Masquerade! Lijkt het 
je wat om in 3 dagen een circusvoorstelling te maken? Naast 
circuslessen krijg je theater, beweging, acrobatiek en zang en 
op de laatste dag geef je een korte presentatie voor publiek. 
Alleen voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. ‘In de Piste’ wordt 
in het gebouw van Masquerade gegeven: Rembrandtlaan 9 in 
Bilthoven. Ben je geïnteresseerd? Ga dan naar www.jtsmas-
querade.nl om je op te geven!

Te koop aangeboden
Engelse kersenhou-
ten EETTAFEL 2.10m x 
1.05m z.g.a.n. € 150,-. Inl. 
06-23455040

YAMAHA Piano, digital grand 
piano gti z.g.a.n. antieke maho-
nie kast. Tel. 030-2293424

Nieuw: De kleine Winkler 
Prins, 20-delig. € 25,-. Tel. 
030-2202996

Nieuwe attaché koffer zwart 
+ slot ‘Berghoff’ 45x32x11. 
€ 12,50. Tel. 030-2202996

Metalen kolenkit wit geschil-
derd. € 10,-. Nieuwe dames 
bootschoenen, bruin leer, maat 
38. Van € 89,- voor € 49,-. Tel. 
030-2202996

Philips stereo meubel grijs 
76x42x36 fm radio, platenspe-
ler en cassettedeck. € 39,-. Tel. 
030-2202996

15 leuke breiboeken o.a. steek, 
ouders, diana. € 10,-. Nieuwe 
ovale witte rieten mand, met 
witte bekleding. € 10,-. Tel. 
030-2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 
85x150 cm. € 15,-. Zandstra 
Noren, mt. 38, zwart leer. 
€ 25,-. Nieuwe digital alarm-
klokradio, in verpakking. 
€ 7,-. Klittenband, 2cm breed, 
op rol van 25 m. in wit en 
zwart. € 10,- per rol. Tel. 030-
2202996

Keukenstoel donkerbruin 
+ chroompoten. € 5,-. 3 
Fitnessbanden van Dijna, 
groen/paars/roze + beschrij-
ving nog in verpakking. € 10,-. 
Tel. 030-2202996

Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-
bedhoezen 140x200, kleuren: 
donkergeel, lichtgeel en wit. 
€ 10,-. per stuk. Tel. 030-
2202996

Sneeuwkettingen nooit 
gebruikt, verstelbaar, geschikt 
voor middenklas auto. € 15,-. 
Tel : 06-12567162.

Bladmuziek (piano), ca. 50 
stuks.  Div. genres (vooral 
klassiek). In één koop € 50,-. 
Tel. 0346-282302

Wit fornuis, 4-pits met oven 
en opbergla, merk Ataq. € 10,-. 
Kookplaat, 4-pits, merk Etna 
€ 5,-. Tel. 0346-211638.

Aanmaakhout! € 3,50 per 
zak. In verspreidingsgebied 
Vierklank gratis thuisbezorgd.
Bel: 06-20651145

Gratis af te halen 100 trottoir-
tegels grijs 30x30. Tel. 0346-
213858

Campingbedje 120x60 met 
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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.)

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
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

*  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  .............................

Nootjes  per e-mail*

U zoekt, 

U vindt

Raaijen 
Interieurs

Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Bel voor informatie 
of bezoek onze 

winkel. Sinds 1931

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN 

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

extra matras 10 cm dik. € 45,-. 
Tel. 0346-212346

Drie houten puzzels, zien er 
netjes uit. € 5,-. Tel. 0346-
214084

Beige kinderledikantje met 
matras 67x120cm., ziet er 
netjes uit. € 35,-. Tel. 0346-
214084

Boerenbontservies, 5 eetbor-
den, 3 soepborden, 1 platte, 
ovale schaal. € 30,-. Tel. 0346-
212492

Regenton met deksel + afvoer-
slang kunststof (gratis). Tel. 
0346-212532

Ronde salontafel. € 10,-. Eiken 
houten hobbelpaard. € 12,50. 
Tel. 030-2291160

Kunstkerstboom. Blauwspar 
150 cm hoog. Nieuw nog in de 
verpakking. € 50,-. Tel. 030-
2205540

Ormaspot plantlamp met 
armatuur nieuw. € 15,-. Tel. 
030-2205540

Boerenriek van Duits kwali-
teits staal. € 10,-. Tel. 030-
2205540

Hobbelpaard met staart en 
manen van echt paardenhaar, 
heel apart. € 25,-. Tel. 030-
2205540

Splinternieuw Tomado grill 
raclette stel compleet met alle 
toebehoren. € 25,-. Tel. 030-
2205540

Blackstone veiligheidsschoe-
nen S3 maat 43 z.g.a.n. € 25,-. 
Tel. 06-29506849

Personeel gevraagd
Parttime MAGAZIJN-
MEDEWERKER. Ten behoe-
ve van onze assemblage werk-
zaamheden zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste mede-
werker voor ca. 3 middagen 
per week (bv. naast school). 
Gezien de werkzaamheden 
is gevoel voor en/of affini-
teit met techniek gewenst. 
Ben je geïnteresseerd, schrijf 
of bel naar VCE techniek 
BV, Industrieweg 9, 3738 
JW Maartensdijk. Tel. 0346-
286333

Wie zou mij kunnen helpen 
met het ONDERHOUDEN 
van mijn tuin? Dit is een 
leuke bijbaan voor een jonge 
student. Voor meer informa-
tie neem contact op met tel. 
06-38789382

Personeel aangeboden
REPARATIE Luxaflex, lamel-
len, rolluiken en zonnescher-
men, ook elektrisch. Hans 
06-26604779 Groenekan

Huishoudelijke HULP aange-
boden, diverse mogelijkheden. 
Bel me even tel. 0346-214084

Diversen
Te huur WOONRUIMTE in 
Groenekan voor 1 pers. Tel. 
06-13262745 b.g.g. voicemail 
inspreken

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

Kom naar BETTY’S 
CORNER! Elke woensdag/ 

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK 
Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267. Ma. t/m Vr. 16.00- 20.00 uur 
Za. 10.00-17.00 uur. Onderdelen uit voorraad leverbaar 90%  
reparaties in een dag klaar. Levering alle merken NIEUWE en 
gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestra-
ting, afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrij-
blijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan 
Dames en heren kunnen bij ons terecht voor: knippen, verven, 
epileren (met touw), pedicure-manicure, massage, permanent 
make-up, gezichtsbehandelingen, hair-extentions, bruidskapsels, 
etc. Voor aantrekkelijke prijzen belt u gerust Erwin 030-2290395 
(Hair & Beauty Gallery, Planetenbaan 9, B’hoven)

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 
Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-
ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 
en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 
Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Tegen 
inlevering van deze advertentie krijgt u een gratis paraf-
fine handpakking t.w.v. € 10,- bij een schoonheidsbehandeling. 
Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel. 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Wilt u dat uw tuin goed de herfst en winter doorkomt? 
Dan is het nu de juiste tijd voor een najaarsbeurt.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-27480128
of kijken op www.green-man.nl

De Biltse Bewonersvereniging Woonspraak nodigt u uit voor 
haar informatieve avond op donderdag, 20 oktober, aanvang 
19.30 uur. Plaats van samenkomst Dijckstate, Maartensdijk. 
Sprekers: Marcel Jeths (SSW) en Nico Jansen (Transition 
Towns) over Energie en Duurzaamheid. Gelegenheid tot napra-
ten bij een drankje.

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Vrijdag en 
zaterdag verkoop: Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. De 
planttijd begint weer… Coniferen vanaf 60/80 à € 3,50 tot 3 
m. à € 45,-. Taxus vanaf 40/50 à € 4,50 tot 2 m à € 45,-. Buxus 
vanaf 15 cm. à € 0,80. Laulier vanaf 40/50 à € 3,- tot 150/175 à 
€ 20,-. Hedera klimplant vanaf 20 cm. € 1,-, 80 cm. à € 2,25, 1,5 
cm. à € 4,75. Ook vele vaste planten, heide, violen etc. Tevens 
voor al uw boom-, snoei-, straat- en tuinaanlegwerkzaamheden.

"Uw voeten in mijn handen" Provoet Pedicure / Massage 
Post. Albert Einsteinweg 16, 3731 CT De Bilt. Tel. 030-
2213821 ~ 06-29234560 www.praktijkpost.nl

Cursussen
Slim, maar toch lage cijfers op school? “Help 
Onderpresteerders!” - cursus voor ouders en hun (hoog)
begaafde maar onderpresterende kind, o.l.v. coach gespeciali-
seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden. Start 4-11-2011 in 
Bilthoven. Vijf zittingen van 90 minuten in circa acht school-
weken. Kinderen leren hoe ze beter kunnen presteren, ouders 
leren hoe ze hun kind daarbij effectiever begeleiden. www.
MPGcoaching.nl - (Hoog)begaafd leren presteren.

Stichting Bodhisattva organiseert lezing i.h.k.v. Bouwstenen 
van de Boeddhistische filosofie. Thema: Alertheid als holisti-
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De	dames	wonnen	met	0-5	van	Alecto	
uit	Leiden.	Via	goals	van	Manon	Kui-
pers	 (tweemaal)	en	Carolien	Janssen	
leidde	Voordaan	 al	 ruim	met	 0-3	 bij	
rust.	 Na	 rust	 was	 er	 sprake	 van	 een	
aanvallender	Alecto	wat	diverse	kan-
sen	 en	 strafcorners	 kreeg.	 Gelukkig	
was	 keepster	 Eline	 Rentinck	 uitste-
kend	op	dreef	en	wist	ze	samen	met	
de	 sterke	Reneé	Nonnekes	de	nul	 te	
houden.	 Uiteindelijk	 zetten	 Maxime	
Terberg	 en	 Reneé	 Nonnekes	 zelf	 uit	
een	 strafbal	 de	 0-5	 eindstand	 op	 het	
bord.	
“We	hebben	vandaag	een	uitstekende	
1e	helft	gespeeld	met	goede	druk	op	

de	bal.	Als	team	stonden	we	goed	en	
het	is	duidelijk	dat	ons	niveau	op	wa-
tervelden	nog	steeds	verbetert.	 In	de	
tweede	 helft	 heeft	 Eline	 voorkomen	
dat	 Alecto	 aansluiting	 kon	 krijgen	
waardoor	we	 niet	 echt	 in	 de	 proble-
men	 zijn	 gekomen”	 aldus	 assistent	
coach	Martijn	Muller.	Door	de	winst	
staat	Voordaan	derde	in	de	poule	van	
zes	waarbij	de	eerste	twee	teams	zich	
plaatsen	voor	de	promotiepoule.

Geen kind aan tegenstander
De	heren	van	Voordaan	hadden	in	het	
hoge	noorden	geen	kind	aan	de	Gro-
ningse	 Studenten.	 ‘Niet	 heel	 goed,	

wel	gedegen	door	een	sterke	teamper-
formance’	 was	 het	 commentaar	 van	
coach	 Peter	 Kalfsterman	 an	 aloop.	
Voordaan	was	duidelijk	een	maatje	te	
groot.	Ondanks	de	0-2	ruststand	was	
het	hogere	tempo	van	de	Groenekan-
ners	de	studenten	uiteindelijk	te	veel.	
Het	leidde	tot	een	ruime	zege	van	2-8	
door	ieder	twee	doelpunten	van	Philip	
Meulenbroek,	 Hans	 Claassen	 (straf-
corners)	 en	 Adriaan	 Stol	 (strafbal-
len)	en	treffers	van	Laurens	Eeftinck	
Schattenkerk	 en	 Rik	 van	 Doesburg.	
Volgende	week	ontvangen	de	dames	
nummer	vier	Eindhoven	en	de	heren	
de	Tilburgse	hekkensluiter	Were	Di.

Goed weekend voor Voordaan teams
In de strijd om een plaats in de promotiepoules van het hockey in de Overgangsklasse  

hebben zowel de dames als de heren van Voordaan goede zaken gedaan.  
Beide teams pakten de volle buit met hoge scores.

Voordaan aanvoerster Reneé Nonnekes speelde een puike partij. (foto Guido van der Burg)

Nita	behield	de	eerste	helft	het	betere	
van	het	spel	en	zorgde	af	en	toe	voor	
de	nodige	onrust	in	de	door	aanvoer-
der	Kevin	van	Dronkelaar	goed	gelei-
de	defensie.	Dat	Nita	voor	de	thee	op	
0-1	kwam	was	niet	 terecht,	 even	als	
de	kort	daarna	vergrootte	voorsprong	
van	0-2.

Na	 de	 pauze	 speelt	 een	 tot	 op	 het	
bot	 gemotiveerd	 SVM	 een	 goede	
2e	 helft.	 De	 durf	 om	 met	 een	 hoger	
tempo	 en	 goed	 overleg	 te	 gaan	 aan-
vallen	 leverde	een	aantal	kansen	op,	
die	door	de	goede	sluitpost	van	Nita	
helaas	vakkundig	werden	gepakt.	Het	
middenveld	sloot	beter	aan;	Mike	de	

Kok	 kopt	 net	 over	 en	 Tom	 Jansen	
schiet	iets	te	snel	in.	Stefan	van	Keu-
len	 wordt	 gewisseld	 voor	 de	 fysiek	
sterkere	 Erik	 Röling	 en	 even	 later	
worden	 ook	Bas	 van	Dijk	 en	Wiebe	
Urk	 ingebracht	voor	Jorn	Brefeld	en	
Diederik	 Haftemeyer.	 SVM	 behield	
niet	alleen	het	initiatief	maar	creëerde	
ook	steeds	de	kansen.	Bij	één	van	de	
corners	 dacht	 heel	 SVM,	 dat	 de	 bal	
over	 de	 doellijn	 was,	 maar	 de	 sterk	
leidende	 scheidsrechter	 constateerde	
op	de	achterlijn	staande	het	tegendeel.	

Erik	 Röling	 scoorde	 evenwel	 toch	
nog	de	inmiddels	meer	dan	verdiende	
aansluitingstreffer	 (1-2),	 maar	 daar-

mee	was	de	koek	jammer	genoeg	op.	
Wat	 de	 thuisploeg	 daarna	 ook	 nog	
probeerde;	 de	 resterende	 drie	 minu-
ten	waren	tekort	om	het	onmogelijke	
alsnog	te	bereiken.	De	wedstrijd	was	
begonnen	met	een	moment	van	stilte	
voor	 de	 overleden	 trouwe	 supporter	
en	 enthousiaste	 klaverjasser	 Henk	
Baars.	

Zo	 voetballend	 zal	 de	 geel	 blauwe	
formatie	 iedere	 tegenstander	 angst	
aanjagen	 en	 de	 punten	 blijven	 pak-
ken.	Dat	kan	al	volgende	week,	wan-
neer	SVM	1	uit	speelt	 tegen	Ouwer-
kerk	aan	de	Amstel.	SVM	2	speelde	
keurig	gelijk	thuis	tegen	CJVV	3-3.

SVM grijpt net naast gelijkspel  
tegen koploper Nita

SVM speelde zaterdag een zwakke eerste en een sterke tweede helft tegen één van de koplopers in 
de derde klasse C. SVM voetbalde geconcentreerd vanuit een verdedigend concept en ontregelde het 

hoge bal tempo van Nita, dat over een goed en sterk ingespeeld team beschikt goed.  
Kleine kansjes kwamen er wel voor de snelle SVM spitsen Tom Jansen en Mike de Kok  

en voor middenvelder Stefan van Keulen. 

Janneke	 Schopman	 tekent	 voor	 nog	
eens	 twee	 jaar	 bij	 als	 trainer/coach	
van	 Dames	 1	 bij	 hockeyclub	 SCHC	
in	Bilthoven	na	het	lopende	seizoen.	

Schopman	is	nu	bezig	met	haar	twee-
de	 jaar	 bij	 de	 hoofdklasseclub.	 Met	
het	 besluit	 om	 langer	 in	 Bilthoven	

aan	de	slag	te	blijven	geeft	Schopman	
aan	 dat	 ze	 ervan	 overtuigd	 is	 dat	 er	
toekomst	zit	in	zowel	haar	selectie	als	
de	 club.	 Janneke	 Schopman	 is	 naast	
trainer/coach	van	het	succesvolle	da-
mesteam	ook	adviserend	bezig	bij	de	
jeugd	 van	 Stichtsche.	 Zij	 speelt	 een	
belangrijke	rol	in	het	ontwikkelen	van	

een	goede	opleiding	van	de	topteams.
Bestuurslid	 tophockey	 Robert	
Meijer:	 ‘We	 zijn	 bijzonder	 ver-
heugd	 dat	 Janneke	 zich	 nu	 al	 voor	
nog	 eens	 twee	 jaar	 committeert	
aan	 zowel	 Dames	 1	 als	 de	 club.		
Zij	 staat	 zo	 garant	 voor	 kwaliteit	 en	
continuïteit	binnen	SCHC’.

Janneke Schopman blijft in Bilthoven 

0 – 0 en toch heel boeiend!
De einduitslag van 0-0 doet vermoeden dat het afgelopen 
zondag tussen FC De Bilt en Quick uit Amersfoort een 

oninteressante wedstrijd was, maar niets in minder waar: 
het was van de eerste tot de laatste minuut een spannende 

wedstrijd met  FC De Bilt als de iets beter voetballende partij.

Ondanks	het	slechte	weer	kwam	er	aardig	wat	publiek	naar	deze	belangrijke		
wedstrijd.	Bij	een	overwinning	van	Quick	zou	hun	eerste	periodetitel	heel	
dichtbij	zijn	en	bij	een	overwinning	van	FC	De	Bilt	kwam	de	kans	op	de	
eerste	periode	voor	de	Biltse	jongens	in	beeld.	Het	scoren	van	doelpunten	
kon	wel	eens	een	lastige	zaak	worden,	want	beide	ploegen	hadden	pas	twee	
tegendoelpunten.	De	Bilt	begon	fel	en	Quick	speelde	zoals	verwacht:	terug-
getrokken	en	gokkend	op	een	handigheidje	van	hun	slimme	aanvallers.	De	
eerst	echte	kans	kwam	na	20	minuten	toen	de	keeper	van	Quick	de	vrije	
bal	van	Marcel	Melissen	met	veel	moeite	tegenhield	en	losliet	en	de	goed	
oplettende	Nicky	Engel	de	bal	helaas	tegen	de	paal	schoot,	waarna	Niels	
van	Veelen	niet	het	geluk	had	dat	de	terugspringende	bal	via	hem	in	de	goal	
belandde.	Even	later	kopte	een	aanvaller	van	Quick	de	bal	op	de	paal,	dus	
met	de	rust	was	de	stand	ook	in	dat	opzicht	gelijk.	In	de	rust	waren	de	toe-
schouwers	van	beide	ploegen	het	er	over	eens	dat	het	een	sportieve,	gelijk	
opgaande	wedstrijd	was	die	in	de	tweede	helft	beslist	moest	worden.

Na	rust	kreeg	De	Bilt	steeds	meer	de	overhand	en	ook	de	beste	kansen	en	
het	was	wachten	op	het	moment	dat	de	aanvallers	de	trekker	overhaalden.	
Helaas	kwam	dat	er	niet	van	en	bleef	het	daardoor	tot	het	laatste	luitsignaal	
spannend.	De	verdediging	van	De	Bilt	stond	als	een	huis	en	het	was	dan	
ook	logisch	dat	de	speaker	omriep	dat	Lennart	van	Dijk	was	gekozen	tot	
man	of	the	match.

Winst voor  
korfballers DOS

Onder herfstachtige omstandigheden speelde het  
Westbroekse DOS zaterdag tegen het laag geklasseerde 

Koveni uit Nieuwegein. Of het hierdoor kwam dat DOS niet 
erg geïnspireerd voor de dag kwam, wie zal het zeggen.  

Feit was dat het vertoonde spel de toeschouwers niet echt 
warm kon krijgen. Gelukkig won DOS wel en doordat de  

drie koplopers allemaal gelijkspeelden, naderde DOS  
de koppositie tot één punt.

Jeroen	Groot	had	deze	week	niet	kunnen	trainen	en	zijn	plek	werd	ingeno-
men	door	Rik	Nap.	Coach	Serge	Valk	had	als	gevolg	hiervan	aanvoerder	
Michael	van	Bemmel	van	vak	laten	wisselen.	In	de	wedstrijd	bleek	dat	de	
automatismen	even	weg	waren.	Er	werd	vaker	een	verkeerde	pas	gegeven	
of	men	liep	net	op	een	andere	positie	dan	verwacht.	Hierbij	was	het	tempo	
te	laag,	waardoor	men	ook	minder	makkelijk	vrij	kon	komen.	Een	magere	
4	-	4	ruststand	was	het	gevolg.

Ook	in	de	2e	helft	bleef	DOS	zoeken	naar	het	juiste	ritme.	De	verdediging	
hield	het	in	deze	periode	wel	goed	dicht	en	het	onmachtige	Koveni	kon	am-
per	kansen	creëren.	Aanvallend	lukte	het	DOS	maar	niet	het	krachtsverschil	
in	de	score	tot	uiting	te	brengen.	Het	duurde	bijna	een	kwartier	voordat	de	
5-4	werd	gescoord.	Hierna	ging	het	ook	snel	en	binnen	vijf	minuten	was	de	
wedstrijd	direct	beslist	omdat	DOS	uitliep	naar	een	8-4	voorsprong.	Om	en	
om	scorend	werd	uiteindelijk	de	eindstand	van	11-7	bereikt.

DOS	2	speelde	ook	tegen	Koveni.	DOS	won	eenvoudig	met	12-4	en	klom	
hierdoor	naar	een	mooie	tweede	plek	op	de	ranglijst.	Volgende	week	speelt	
DOS	de	 laatste	wedstrijd	van	de	1e	helft	veldcompetitie.	Tegenstander	 is	
het	bekende	RDZ	uit	Zeist,	dat	de	ranglijst	aanvoert.	Een	mooi	afiche!	De	
aanvang	is	om	15.30	uur.	

Sportief slot seizoen TOSS
Traditioneel heeft t.v. TOSS het tennisseizoen 2011  

afgesloten met een ietstocht en een slottennistoernooi. 
 Op18 september jl. vertrokken ongeveer 30 leden voor  
een 20 km. lange ietstocht. Bij terugkomst werd deze  

leuke dag, aangevuld met niet ietsende leden,  
afgesloten met een goed verzorgde barbecue.

Het	slottoernooi	voor	dubbels	vond	plaats	op	2	oktober	jl.	De	dubbels	wer-
den	samengesteld	door	loting	en	de	voornaamste	doelen	-	sportiviteit	en	be-
weging	-	werden	ruimschoots	gehaald.	Zolang	het	niet	vriest	gaan	de	club-
avonden-	en	ochtenden	gewoon	door.	De	ledenwerfactie	dit	seizoen	heeft	
ca.	10	nieuwe	leden	opgeleverd,	maar	het	streefaantal	is	nog	niet	gehaald.	
Mensen,	met	redelijke	tenniservaring,	die	zich	dit	jaar	nog	aanmelden	voor	
het	lidmaatschap	2012	hoeven	geen	inschrijfgeld	te	betalen.	Voor	verdere	
informatie:	ga	naar	www.tv-toss.nl



Harry Sikkema verkeert al sinds op 1 
oktober op het vulkanische eilandje 
in de Stille Oceaan. Hawaii, de 50ste 
staat van de Verenigde Staten is de 
geboorteplaats van president Barack 
Obama, en sinds 1978 locatie van de 
grootste triatlon van de wereld: de 
Ironman Hawaii. Een ongekende ti-
tanenstrijd waar de deelnemers 3,86 
kilometer zwemmen, 180,2 kilometer 
ietsen en alsof het niet genoeg is nog 
even de marathonafstand van 42 ki-
lometer hardlopen. Allemaal op één 
dag, zonder pauzes.

Kwaliicatie
De 40-jarige Bilthovenaar had zich 
voor het eerst in zijn leven gekwali-
iceerd voor de race. ‘Ik kijk er heel 
erg naar uit, maar tegelijkertijd vrees 
ik hem ook’, gaf hij voor de race grif 
toe. Sikkema, nog niet eens zo lang 
triatleet, is gewend geraakt het uiter-

ste van zijn lichaam te vragen. ‘Op 
Hawaii waren de omstandigheden 
echter nog een tikkeltje extremer. Je 
loopt bijvoorbeeld door lavavelden. 
Het is er bloedheet en de luchtvoch-
tigheid is hoog. Bovendien is het een 
eiland. Tijdens het ietsen zullen we 
allemaal enorme last hebben van ruk-
winden’. 

Gewoon
Na die opsomming schiet Sikkema 
in de lach. ‘Het is gewoon een klote 
race. Maar de voldoening zal groot 
zijn als ik het haal’. Naast het onge-
loolijke afzien, zal er zeker ook ge-
noeg te genieten zijn. ‘Zo zwemmen 
we in de kraakheldere oceaan. Tussen 
de tropische vissen door. Daar kijk ik 
ontzettend naar uit’. Het is ook min 
of meer een vakantie voor Sikkema. 
‘Het hele eiland staat op zijn kop. Ha-
waii is de bakermat van de sport. De 

sfeer schijnt geweldig te zijn. Ik heb 
me voorgenomen ervan te gaan ge-
nieten. Met volle teugen’.

Lat
Sikkema legt de lat voor zichzelf niet 
al te hoog voor zijn eerste Ironman. 
‘Ik wil deze race met goed gevolg af-
leggen. Ik ga daarom de lat niet al te 
hoog leggen door te zeggen dat ik in 
de top wil eindigen in mijn categorie 
(de 40-plus), al zou ik in potentie bij 
de eerste dertig tot veertig moeten 
kunnen eindigen. Er doen 400 deel-
nemers mee. 

Ik heb gezegd maar zien hoe het gaat, 
dan kan ik in een ander jaar misschien 
voor een klassering gaan’. Vanzelf-
sprekend heeft Sikkema zichzelf wel 
een doel gesteld. ‘Onder de tien uur 
binnen zijn’. Zijn missie is geslaagd. 
Sikkema eindige in 9.53.33 uur.
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Een zee van tassen begroet de ver-
baasde binnenkomer in de foyer van 
Zwembad Brandenburg. Deze dag 
doen leerlingen van de groepen 7 

van Wereldwijs, de Patioschool, de 
Van Dijckschool, de Michaëlschool, 
de Martin Luther Kingschool en de 
Groen van Prinstererschool mee aan 

het jaarlijkse Zwemfestijn. In het bad 
zelf is het tropisch warm. Langs de 
kanten zitten en staan grootouders, 
ouders en leerkrachten, maar vooral 
ook enthousiaste leerlingen die het 
parcours willen aleggen dat in het 
zwembad is uitgezet. Het wedstrijd-
gedeelte is inmiddels achter de rug 
en dat lucht natuurlijk op. Leerkracht 
Ton van der Linden van de St Mi-
chaëlschool vertelt: ‘Ze hebben eerst 
drie keer een baan gezwommen: een 
keer schoolslag, een keer rugslag en 
een keer vrije slag. De tijden van elke 
leerling zijn geklokt door ouders en 
leerkrachten. Daarna hebben ze esta-
fette gezwommen. Elk kind deed een 
baan schoolslag en een baan een slag 
naar keuze. Ook die tijden zijn ge-
klokt.’ De tijden van alle leerlingen en 
de estafetteploegen zijn opgeteld en 
gedeeld door het aantal deelnemers 
om te kijken welke school gemiddeld 
de snelste tijd heeft gemaakt.’ Van de 
St Michaëlschool doen twee groepen 
zeven mee. ‘Van onze school doen 41 
leerlingen mee. Drie leerlingen niet, 

die zijn ziek.’ Dat schoolzwemmen is 
wegbezuinigd, vindt Van der Linden 
jammer. ‘Je kunt merken dat er een 
enorm verschil is tussen leerlingen 
die graag zwemmen en misschien 
zelfs op een zwemvereniging zitten 
en leerlingen die na hun diploma niet 
of nauwelijks meer hebben gezwom-
men. Sinds het schoolzwemmen is 
gestopt, is het niveau echt gedaald.’

Prijsuitreiking
Een jongen loopt langs de kant met 
een container waar hij ballen in doet. 
‘Dat mag niet, omdat ik nog geen 
zwemdiploma heb’, antwoordt hij op 
de vraag waarom hij niet meedoet. 
Leerkrachten Louise Remmen en 
Marlies Zwaan van de Van Dijck-
school melden: ‘Van onze school 
doen 42 leerlingen mee. Al onze 
kinderen kunnen zwemmen.’ Deze 
twee docenten vinden de afschaf-
ing van het schoolzwemmen geen 
groot probleem: ‘Althans niet voor 
onze school.’ De tienjarige Stijn van 
de Groen van Prinstererschool staat 
ongeduldig in de rij te trappelen om 
het bad in te springen voor het vrije 
parcours. ‘Je moet over hindernissen 
heen of eronderdoor en met een surf-
plank zwemmen’, legt hij uit. Hij is 
kennelijk een echte waterrat: ‘Ik had 
mijn zwemdiploma al toen ik vier jaar 
was. Ik zit niet op een zwemvereni-
ging, maar ik ga wel vaak met mijn 
ouders zwemmen.’ Mirelle Bouman, 
moeder van Julia, die op de Patio-
school zit, heeft meegeholpen tijden 

te noteren. ‘Het was heel leuk van-
daag. Ik vind het knap dat ze zoveel 
kinderen georganiseerd kunnen laten 
zwemmen.’ In haar jeugd, in Vlaar-
dingen, was er nog schoolzwemmen. 
‘Ik vond dat wel leuk. We gingen er 
met bussen naartoe, dat was wel een 
heel gedoe.’ Leerkrachten Paul van 
den Brink en Eric Martherus van de 
stichting Delta maken zich op voor 
de prijsuitreiking. ‘Deze week doen 
er zes scholen mee, volgende week 
woensdag doen er zeven scholen 
mee aan het zwemfestijn.’ Van den 
Brink weet de uitslag van vandaag 
al: de St Michaëlschool heeft ge-
wonnen, tweede is de Wereldwijs, 
derde de Van Dijckschool, vierde de 
Patioschool, vijfde de Martin Luther 
Kingschool en hekkensluiter is de 
Groen van Prinstererschool. 

Op 12 oktober doen leerlingen van de 
groepen zeven mee aan het Zwem-
festijn van de Theresiaschool, de 
Montessorischool, de Julianaschool, 
De Nijepoort, de Jan Ligthart/Van 
Everdingenschool, de Rietakker-
school en de Rudolf Steiner. 

St Michaëlschool eerste winnaar 
Zwemfestijn voor leerlingen van groep 7 

door Lilian van Dijk

Jaarlijks vindt in Zwembad Brandenburg een zwemfestijn plaats voor de leerlingen van groep 7  
van alle basisscholen in de gemeente De Bilt. Aan het festijn is een wedstrijd verbonden,  

die dit jaar op woensdag 5 oktober werd gewonnen door de St Michaelschool.  
Een kleine 440 leerlingen deden die ochtend mee.

Leerlingen van de St Michaëlschool zijn blij en trots dat ze de eerste plaats 
hebben behaald.

Triatleet Sikkema: ‘Een klote race,  
maar wel hoogtepunt van carrière’

door Ido Dijkstra

Dezelfde status als de Olympische Spelen, dat heeft Ironman Hawaii. Het is dé wedstrijd voor 
triatleten. ‘Eigenlijk is het een enorme kloterace. Er zijn vele mooiere parcoursen in de wereld. Toch 
zal dit het hoogtepunt van mijn sportleven worden’, gaf Harry Sikkema uit Bilthoven aan. Hij liep 

afgelopen zaterdag mee op het WK.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Zijn missie is geslaagd. Sikkema eindige in 9.53.33 uur.

Woe.
12-10

Wildschotel met puree,  
stoofpeer en rode kool

of
Gebakken scholilet  
met hollandaise saus

11,00
Do.

13-10
Vrij.

14-10
Woe.
19-10

Provençaalse lamsschotel
of

Gekruid vis in korstdeeg
11,00

Do.
20-10
Vrij.

21-10

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821


