
Rond kwart voor acht ’s avonds brak 

er een gesimuleerde brand uit in de 

toren van de kerk, aangegeven door 

een rode lichtslang en rook, vanwege 

werkzaamheden door twee elektri-

ciens die kortsluiting veroorzaakten. 

In het script was vastgelegd dat in de 

kerk een doopdienst gehouden werd 

met publiek en de catechisatieruimte 

naast de kerk gebruikt werd voor een 

tentoonstelling van schilderijen. Veel 

figuranten en lotusslachtoffers maak-

ten het de hulpverleners moeilijk om 

hun taken goed uit te voeren. 

Oefening

Rond half acht was het al duidelijk dat 

er iets stond te gebeuren rondom de 

kerk. Mensen in gekleurde hesjes met 

daarop waarnemer liepen rond, lotus-

slachtoffers zaten bij de schmink, of 

staken nog even een sigaretje op en 

een rookmachine stond al in de toren.  

Bij het verschijnen van de Brand-

weer kwam de oefening goed op 

gang. Slachtoffers werden uit de kerk 

gehaald, de elektriciens werden met 

de ladderwagen van de Brandweer 

Bilthoven bevrijd uit hun benarde 

positie. In het verhaal waren speciaal 

twee elektriciens benoemd om het zo 

extra lastig te maken voor de brand-

weerman in het bakje. Hij moest zor-

gen dat beide mannen na elkaar naar 

beneden gingen: er mocht er namelijk 

maar één tegelijk mee. Figuranten 

maakten het de hulpverleners lastig 

door de kranen dicht te draaien, weg 

te lopen met schilderijen en andere 

sabotage. Er werden vervolgens snel 

afzettingen geplaatst waar de mensen 

achter moesten blijven. Goed in hun 

rol ingeleefde figuranten maakten het 

de politie daarna nog steeds lastig 

door steeds maar weer langs de afzet-

ting te willen om bijvoorbeeld de 

baby te zoeken of een zoekgeraakt 

familielid.

Zeer positief

Burgemeester Gerritsen was ter plek-

ke, iets wat normaal bij een ramp niet 

in eerste instantie het geval is, omdat 

hij dan vanuit een plaats daarbuiten 

de ramp volgt en begeleid op hoofd-

zaken. ‘Mijn eerste indruk is zeer 

positief. Rampenbestrijding is een 

vak en vergt voortdurend oefening. 

Daar leren we van zodat we nog ade-

quater kunnen optreden. Naar mijn 

mening hebben de brandweerposten 

Westbroek, Maartensdijk en Biltho-

ven, maar ook de politie, de genees-

kundige hulpdienst én de gemeente 

zelf laten zien dat ze vakbekwaam 

zijn en goed weten hoe te handelen in 

dit soort situaties, zodat de gevolgen 

voor inwoners van de gemeente zo 

beperkt mogelijk blijven’. 

De gekozen locatie fungeerde prima. 

Behalve figuranten en lotusslachtof-

fers kwam er ook nog publiek bij en 

moesten er ook oplossingen gevon-

den worden voor het verkeer omdat 

de Dorpsweg tijdelijk toch afgeslo-

ten moest worden. ‘Het is trouwens 

geweldig dat de kerkelijke gemeen-

te het kerkgebouw ter beschikking 

wilde stellen voor deze oefening. Dat 

laat ook de goede band tussen brand-

weer en samenleving zien’. De bur-

gemeester vertelde verder dat er over 

problemen met C2000 niets bekend 

is. Een korte evaluatie heeft reeds 

plaatsgevonden, de volledige evalu-

atie volgt nog.

Bikeshop-Loosdrecht

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.
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 Restaurant

Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

DE JONG & GREVEN

makelaardij o/g

D

Nog 12 weken. Bestel tijdig
uw kerst- of nieuwjaarskaarten!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Geef je nu op!

Bel 0346 211992

of mail naar info@vierklank.nl

Grote veiligheidsoefening in Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Vorige week dinsdag hebben brandweer, geneeskundige hulpdienst, gemeente en politie een grote 

veiligheidsoefening gehouden rondom de Hervormde Kerk aan de Dorpsweg in Maartensdijk. 

Burgemeester Gerritsen gaf in een eerste reactie aan de oefening als zeer positief te hebben ervaren.

Lotusslachtoffers werden opgevangen en behandeld in de Rode Kruisauto ter 

plekke.

Vooraf werden lotusslachtoffers 

geschminkt. Vervolgens maakten zij 

en de figuranten het de hulpverleners 

moeilijk om hun taken goed uit te 

voeren. 

25 jaar collecteren

Al vijfentwintig jaar collecteren Anja Nauta (links) en Corri van der Voo-

ren voor de Nierstichting en ook wanneer wij ze nu bij het inleveren van 

de collectebus treffen zijn ze nog steeds enthousiast. Bij dit heuglijke feit 

werd door coördinatrice Monique Fijen even dankbaar stilgestaan door het 

overhandigen van een bloemetje en een verzilverd minicollectebusje. De 

oproep vorige week in De Vierklank had nog drie mensen aangespoord zich 

aan te melden als collectant. Voor volgend jaar hoopt men op een totaal 

van 40 collectanten, zodat er geen straat overgeslagen hoeft te worden. De 

totale opbrengst in 2009 voor de kern Maartensdijk was 1801,61 euro. De 

opbrengst in Hollandsche Rading was 898,82 euro [HvdB].
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

11/10 - 10.30u - Drs. P.D.D Steegman, 

Bilthoven

Pr. Gem. Zuiderkapel

11/10 - 9.00u - Ds. P.M. van ’t Hof, 

Oude Tonge

11/10 - 18.30u - Ds. A. Stijf, Ede

Pr. Gem. Julianakerk

11/10 - 10.30u - Prof. dr. H.M. Vroom 

en Mevr. Ds. B.L. Bos

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

11/10 - 10.30u - Mw. M.J. Wassenaar, 

Katwijk

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

11/10 - 10.00u - Ds. P.L. de Jong, 

Rotterdam

11/10 - 19.00u - Ds. L.W. Smelt, 

Bodegraven

Jongerendienst

Pr. Gem. Immanuelkerk

11/10 -10.00u - Ds. M.E.C. Oskam-

van Zwol

Pr. Gem. Opstandingskerk

11/10 - 10.00u - Ds. G.M. Landman

11/10 - 19.00u - Ds. M.E.C. Oskam-

van Zwol

R.K.St. Michaelkerk

11/10 - 10.00u - Eucharistieviering

11/10 - 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

11/10 - 10.00u - Dhr. B. Niehof

Groenekan

P.K.N. – Pr. Gem. De Boskapel

11/10 - 10.30u - Drs. J. Bouma, 

Bilthoven

P.K.N. - Herv. Kerk

11/10 - 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 

Lage Vuursche

11/10 - 18.30u - Ds. F. Maaijen, Putten

Herst. Herv. Kerk

11/10 - 10.30  en 18.00u - 

Ds. A.T. van Andel, Montfoort

Onderwegkerkje Blauwkapel

11/10 - 9.30 en 10.30u - 

Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading

P.K.N. - Kapel 

11/10- 11.00 uur - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche

P.K.N. - Herv. Kerk

11/10 - 10.00u - Prof. H. Jongerden, 

Veenendaal

11/10 - 18.30u - Ds. D.C. Floor, Ede

Maartensdijk

P.K.N. - Ontmoetingskerk 

11/10 - 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

10/10 - 19.00u - Pastor de Wit

11/10 - 10.30u - Pastor de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

11/10 - 10.00 en 18.30u - 

Ds. J.F. Ezinga

P.K.N. - Herv. Kerk

11/10 - 10.00 en 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan T 0346 - 21 12 15

‘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

“De laatste periode van je leven

door te kunnen brengen in je 

eigen vertrouwde omgeving; dáár 

afscheid kunnen nemen en dáár 

sterven is vaak de stille wens 

van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide 

vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan, 

Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 

aanvragen van hulp:

Coördinator

Aline Lindner

tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

Grothelaan 1a, Groenekan, Tel. 0346 211755,

Internet: www.bethshamar.nl

Alg. Chr. Dagverzorgings-

centrum voor Ouderen

Professioneel

Kleinschalig

Warm

Veilig

Verzorgd

Bezorging Tolakkerweg
Afgelopen week heeft de bezorging van De Vierklank op de Tolakkerweg 

in Hollandsche Rading zéér te wensen overgelaten. Wij hebben dan ook 

besloten om met onmiddellijke ingang afscheid te nemen van diegene die 

de krant daar hoorde te bezorgen. Vanaf deze week loopt er weer iemand 

die er écht zin in heeft.

Als we het niet weten, kunnen we er niets aan doen. Mist u een keer De 

Vierklank in uw brievenbus laat het ons dan weten. Per mail naar info@

vierklank.nl of bel 0346 211992.

Heeft u een nee-nee sticker op uw brievenbus, maar wilt u wél De Vier-

klank ontvangen, laat het ons dan weten. Hiervoor zijn speciale stickers 

beschikbaar.

Oud papier
Groenekan

Op zaterdag 10 oktober haalt het Rode Kruis afdeling Maartensdijk weer 

oud papier op in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpse-

dijk, Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het 

papier (gebundeld of in dozen) of de papierkliko vóór 9.00 uur aan de weg 

te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging Tweemaal Zes haalt zaterdag 10 oktober oud papier op 

in Maartensdijk. De papierwagens gaan om 9.00 uur rijden. U wordt ver-

zocht het goed gebundelde papier tijdig aan de weg te zetten.

Fotoclub Bilthoven e.o. 
Op maandag 12 oktober is er van 20.00 tot 22.30 uur een presentatie van 

werkgroep Digibeter en op maandag 26 oktober is er eigen werk te zien 

met als thema ‘Gast aan tafel’. Deze vrij toegankelijke avonden zijn in het 

H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Inlichtingen over de 

fotoclub tel. 0346 213363.

Ellen
Elfriede Cornelia Geertruida van der Heide

* Utrecht, 31 december 1960 † Maartensdijk, 28 september 2009

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw Koninkrijk kome,

Uw wil geschiede, 

in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid, Amen.

Daniëlle en Christian

Vincent en Judith

Michelle en Jasper

Rutger van der Heide †

Wilhelmiene Janna Johanna van der Heide - Smaling

en verdere familie

Correspondentieadres: Dorpsweg 244, 3738 CN  Maartensdijk

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden 

op de Ned. Hervormde begraafplaats, 

Dierenriem te Maartensdijk.

Wat ik nog zeggen wilde: 

Geschreven voor mijn dierbaarste jeugdvriendin Ellen van der Heide 

Staat

Een heel end 

Hoog,

Een ster, 

Heel ver 

Wég

En toch zo 

Dichtbij.

Ja Ellen meissie, 

Die ster 

Echt waar Ellen 

Die ster 

Ja Ellen, dat ben jij! 

Wat ik ook nog zeggen wilde: 

Lieve Ellen, lieve vriendin, 

Bedankt voor jouw vriendschap, 

Grote hart, je openheid, 

Jouw humor, je lieve glimlach 

En je heerlijke schaterlach! 

Ik ben je dankbaar voor de warme 

Vriendschap met Dennis, Dominique, 

Jamie, Jacques en Skip. 

We missen je nu al 

En zullen dat blijven doen, meissie Ellen.

Dag Ellen, 

Dag vriendin, 

Wil

Geschokt en verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Herman Walta

Herman was van grote betekenis voor de Partij van de Arbeid, mede 

door zijn werkzaamheden als gemeenteraadslid en fractievoorzitter. 

Wij zijn geraakt door het wegvallen van een vriendelijk en zeer kundig 

partijgenoot.

Zijn dood raakt ons diep. Onze gedachten gaan uit naar Annie

en alle anderen die hem moeten missen. 

Namens de fractieleden en wethouder van GroenLinks/PvdA, 

Désirée Schmalschläger



Dat en het wegvallen van de spoed-

eisende hulp in Hilversum stond 

allemaal op de agenda. Een dertig-

tal Radinezen was er woensdag 30 

september jl. voor naar het tijdelijk 

Dorpshuis gekomen; klaar voor de 

aanval.

Het belangrijkste verwijt van de Radi-

nezen ‘Er wordt niet naar ons geluis-

terd’ werd door fractievoorzitter Anne 

Doedens direct bij aanvang ondergra-

ven. Anne: ‘Wij (wethouder Ditewig, 

VVD-voorzitter Ronald Emons en 

fractievoorzitter Anne Doedens) zijn 

hier gekomen om naar jullie te luis-

teren. We weten dat er veel fout is 

gegaan in de communicatie en daar 

willen we een eind aan maken. Ikzelf 

schaam mij plaatsvervangend voor de 

politiek. We generen ons dat er nog 

steeds geen oplossingen zijn aange-

dragen voor de problematiek die hier 

speelt’.

Het dorpshuis

Het dorpshuis van Hollandsche 

Rading gaf onderdak aan uiteenlo-

pende functies en activiteiten waaron-

der jeugd- en jongerenwerk en Soci-

aal Cultureel werk voor volwassen 

en ouderen. Op een donderdagmid-

dag in december 2005 tijdens het 

koersballen onder leiding van Truus 

Jamin werd een inspectie uitgevoerd 

door een aantal deskundigen die het 

pand met onmiddellijke ingang tot 

bouwval verklaarden. Wegens instor-

tingsgevaar werd het dorpshuis nog 

diezelfde dag gesloten. De veront-

waardiging onder de dorpsbewoners 

was groot. 

Nu - vier jaar later - is er nog steeds 

alleen een noodvoorziening, waaraan 

van alles ontbreekt. De Radinezen 

voelen zich in de kou gezet. Door de 

gemeente is de afgelopen jaren veel 

geld gestoken in allerlei onderzoek, 

vooral met het doel ‘budgetneutraal’ 

te bouwen, waardoor veel tijd ver-

loren is gegaan. Het schoffeerde de 

Radinezen, dat hun dorp kennelijk 

niet voldoende interessant was om in 

te investeren. 

Kleinschaligheid

Op dit moment liggen er duidelijke 

plannen en steken de Radinezen van 

verschillende stromingen de kop-

pen bij elkaar. ‘We zullen met een 

voorstel komen, dat breed gedragen 

wordt door alle betrokken partijen’ 

zegt Wim Kapteyn. Wat de gemeente 

betreft is ‘Budgetneutraal’ van de 

baan - er wordt door de raad een 

miljoen euro voor het dorpshuis uit-

getrokken - en kleinschaligheid is 

het nieuwe toverwoord. Met de ten-

nisvereniging wordt overleg gepleegd 

over de bouw van een dorpshuis aan 

het clubgebouw van de TVHR, (plan 

B) waarvoor echter wel de bestem-

mingsplannen moeten worden gewij-

zigd. Een kleinschalig dorpshuis op 

de oorspronkelijke plek is in principe 

nog steeds een optie en volgens de 

wethouder moet het nieuwe dorpshuis 

er in 2010 kunnen staan. ‘Dat moet 

ik nog zien’ wordt ergens in de zaal 

gemompeld.

Tolakkerweg en A27

Ook over de verbreding van der A27 

bestaat veel onrust. Bewoners aan de 

Spoorlaan krijgen mogelijk te maken 

met onteigening als er 2 x 4 rijstro-

ken komen. Wat is hun toekomst? 

En komt er een groter scherm om 

de geluidsoverlast te beperken? Er is 

onrust in de zaal en wethouder Arie-

Jan Ditewig (ruimtelijke ordening) 

probeert duidelijk te maken dat de 

VVD de problemen onderkent. Dite-

wig: ‘Een overkapping van de A27 

behoort tot de reële mogelijkheden 

als deze snelweg in de toekomst ver-

breed wordt. Dit zou een goede defi-

nitieve oplossing kunnen zijn voor 

de fijnstof- en geluidsoverlast. In elk 

geval praat de wethouder mee met 

onder andere Rijkswaterstaat en het 

Centrum voor aarde en duurzaam-

heid. Wethouder Ditewig benadrukt 

dat hij zich er sterk voor maakt dat de 

leefbaarheid in Hollandsche Rading 

gewaarborgd wordt.

Eind 2009 zal het concept Tracébe-

sluit klaar zijn. Dan is ook duidelijk 

of er sprake is van 3 of 4 banen en van 

onteigening. Inclusief geluidswallen 

past 2 x 3 banen namelijk op het 

bestaande bed. Er blijft dus nog even 

onzekerheid bij de bewoners van de 

Spoorlaan, maar de wethouder schat 

in dat het zeker nog tot 2016 duurt 

voordat er met de ontwikkeling van 

de verbreding gestart wordt. 

Ter Sype en het Vliegveld

Over de bouw van de nieuwe Loos-

drechtse wijk Ter Sype en Vliegveld 

Hilversum heeft Ditewig direct con-

tact met zijn collega wethouder in 

Wijdemeren. ‘Ik heb er voor gepleit 

af te zien van de nieuwbouw van 600 

woningen en het verleggen van het 

vliegveld. Daar een directe aansluiting 

van deze wijk op de A27 dwars door 

natuurgebied van Natuurmonumenten 

zou gaan, wat niet in overeenstem-

ming is met het huidige natuurbeleid, 

betekent het dat de nieuwbouw een 

zware wissel zal trekken op de belas-

ting van de Tolakkerweg. Daar is 

niemand bij gebaat.’ Maar zo’n vaart 

zal het niet lopen denkt de wethouder: 

‘Door de taaie kracht van de demo-

cratie is men al 25 jaar bezig met plan 

Ter Sype en ik schat de kans, dat er 

ooit gebouwd gaat worden op minder 

dan 50%’, aldus Ditewig.

Veiligheid en blauw

Ook de veiligheid en de handhaving 

ervan kwamen aan bod. Het naar en 

van school razende verkeer in het 

30km gebied door ouders die snel 

door naar werk of huis moeten is 

een doorn in het oog van velen. De 

handhaving laat veel te wensen over. 

Soms zien de bewoners een BOA, 

soms een agent, maar veel blauw is 

er niet te bekennen. Mevouw van 

Heerden (3VO) is op de hoogte van 

de problemen en legt uit dat het 

streven is om zo snel mogelijk een 

verkeersouder aan te stellen op iedere 

basisschool in De Bilt. ‘Je moet een 

bewustwordingsproces bij de ouders 

oproepen, dat is de taak van de ver-

keersouder.’ Onmiddellijk meldt 

plaatselijk ondernemer Eric Dal-

meijer zich als verkeersouder voor de 

Bosbergschool. Hans Los biedt aan 

om alle onveilige situaties te melden 

op zijn e-mailadres: hans.los@planet.

nl. Hij zal er voor zorgen dat het bij 

de juiste instanties terecht komt.

Spoedeisende hulp

Als laatste komt het verlies van de 

spoedeisende hulp in Hilversum aan 

bod. Een groot verlies voor alle dor-

pen in de omgeving. Hollandsche 

Rading is het enige dorp in De Bilt 

dat zich naar Blaricum moet spoeden 

voor de huisartsenpost en spoedei-

sende zorg. Volgens de aanwezigen 

zijn er al 3 sterfgevallen voorgeko-

men, levens die nog gered hadden 

kunnen worden als de spoedeisende 

hulp nog in Hilversum was geweest. 

De afstand is weliswaar niet erg groot 

in km’s, maar de drukke route heeft 

veel files, waardoor er grote vertra-

gingen op kunnen treden. ‘Eigenlijk 

horen wij als politici geen actiegroep 

te vormen’ zegt Anne Doedens, ‘maar 

in dit geval lijkt het me toch wel erg 

zinvol. Jullie moeten gewoon een 

handtekeningenactie starten en tot 

in Den Haag gaan protesteren, want 

het wegvallen van spoedeisende hulp 

dichtbij, is schandalig en dat geldt 

ook voor Lage Vuursche, Wijdemeren 

en Hilversum.’

Afwassen

Na deze heftige avond gaat wethou-

der Ditewig op zoek naar een afwas-

machine voor de gebruikte koffiekop-

jes, maar helaas beschikt het tijdelijke 

dorpshuis daar niet over. Daarna gaan 

alle aanwezigen nog even napraten in 

het clubhuis van de TVHR, want in 

het dorpshuis is geen drankje te vin-

den. ‘Er moet gauw een nieuw dorps-

huis komen’, bromt de wethouder 

onderweg naar de tennisvereniging, 

‘eentje met een afwasmachine!’
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advertentie

VVD brengt kernbezoek in Hollandsche Rading

door Annemieke van Zanten

De VVD-fractie van de Biltse gemeenteraad was voltallig aanwezig en had haar huiswerk terdege voorbereid. 

Er spelen nogal wat problemen in Hollandsche Rading, zoals het jarenlange geneuzel over een nieuw te 

bouwen dorpshuis, de milieu- en geluidsoverlast van de A27, Tolakkerweg en Vliegveld Hilversum, de 

aangekondigde bouw van Ter Sype en de verbreding van de A27, die mogelijk tot

onteigeningsprocedures zal gaan leiden in de toekomst.

Ditewig, Emons en Doedens zaten de vergadering voor.

De Jong Schouwenburg (VVD-fractie) lijkt de zaken nog even op een rijtje te 

willen zetten. Hier in gesprek met Hans Los en Anne Doedens.

Ongeruste bewoners van de Spoorlaan proberen aan de fractieleden duidelijk 

te maken hoe het voelt om in onzekerheid te leven. Wordt mijn huis onteigend, 

kan ik het nog verkopen of loopt de A27 straks op 50 cm van mijn slaapka-

merraam...

Hoe staat de PvdA er voor?
De komende PvdA overdagbijeenkomst heeft als actueel onderwerp: ‘Hoe 

staat de PvdA er voor’? Het onderwerp wordt ingeleid door Siepie de Jong, 

lid van het Partijbestuur en oud-Staatssecretaris. Ook komt aan de orde 

Nieuws uit de Gemeenteraad door Désirée Schmalschläger, fractievoorzit-

ter GroenLinks/ PvdA.

De bijeenkomst is op dinsdag 13 oktober om 9.45 uur bij de fam. Van Rest, 

Park Arenberg 119 in De Bilt. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Infor-

matie vooraf: tel.: 030 2286903, 030 2282813 of 030 2201295.

IJssennagger van VVD
naar Bilts Belang
Fractievoorzitter  Rost van Tonningen 

heet hem van harte welkom. 

Beiden zullen hun visie naar voren 

brengen tijdens het politiek café. De 

hamvraag de komende jaren? Hoe 

vanuit de kredietcrisis? Woensdag 

7 oktober politiek café om 20.00 

uur in café van Miltenburg, Oude 

Brandenburgerweg 32, Bilthoven.

Voor meer informatie

Zie www.biltsbelang.nl



Doyenne du comice

Handperen
Kilo

Malse

Kropsla
Nú

Trio-pak

Paprika
Nú

Vers gesneden

Soepgroente ____ 250 GRAM  0,59

De allerbeste

Perssinaasappels _ 2 KILO  1,99

Goudrenetten _____1½KILO  0,99

Alléén DONDERDAG

Alléén MAANDAG, 
DINSDAG en WOENSDAG

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

0,99 0,29 0,99

Vers gesneden 

Andijvie ___________ 400 GRAM  0,69

Bildtstar

Aardappels __________ 5 KILO  1,98

Macaroni-gehaktschotel
 _______________________ 100 GRAM  0,79

Alle stamppotten
en rauwkostsalades

 _______________________ 200 GRAM  1,00

Vers van de Traiteur
Jachtschotel  
______________________________100 GRAM  0,99

Capucijnersschotel
op veler verzoek ___________100 GRAM  0,89

Penne pasta
met kip en pesto ___________100 GRAM  0,99

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair



Donderdag 1 oktober was er in 

gemeentehuis Jagtlust een publieks-

avond georganiseerd, waarin voorstel-

len voor oplossingsrichtingen werden 

gepresenteerd. Er werden plannen ter 

verbreding van de A27 gepresenteerd 

naast voorstellen voor de aanleg van 

nieuwe fietstunnels onder de N237. 

Daar bleek o.a. dat inwoners van 

Hollandse Rading zich zorgen maken 

om de mogelijke verbreding van de 

A27. De bewoners zijn bang dat er 

huizen moeten sneuvelen om ruimte 

te maken voor de snelweg. Ook inwo-

ners van Groenekan en Maartens-

dijk vrezen voor hun woongenot. In 

Hollandse Rading gingen geruchten 

dat Rijkswaterstaat al huizen aan het 

opkopen is, maar ambtenaren ontken-

den dat. De bewoners van de dorpen 

maken zich ook zorgen om lawaai en 

de luchtkwaliteit. Ze willen dat Rijks-

waterstaat een stuk snelweg overkapt. 

Woordvoerdster Mascha Lichtendahl 

van Rijkswaterstaat geeft toe dat de 

presentatie van de plannen wat min-

der goed is voorbereid. De Spoorlaan 

in Hollandsche Rading is het groot-

ste knelpunt, maar het zal ook voor 

Groenekan en Maartensdijk gevolgen 

hebben.

Overhuiving

De overkapping van de A27 behoort 

tot de reële mogelijkheden als de 

snelweg echt gaat worden verbreed. 

In gepland vervolgoverleg eind okto-

ber wordt hierover verder gesproken. 

Overhuiving is het eigenlijke woord 

voor overkapping. De overhuiving 

van snelwegen betreft een constructie 

met koudgebogen gelaagd glas, waar-

door onder andere de geluidsoverlast 

effectief wordt bestreden. Daarnaast 

is het visueel aantrekkelijk, veilig, 

goedkoop en zeer duurzaam in verge-

lijking met andere materialen. Boven-

dien wordt met zonnecellen, die in het 

glas kunnen worden opgenomen, op 

een duurzame manier energie gewon-

nen. De warmte die in de zomer 

overtollig is, wordt opgeslagen in 

het grondwater en kan in de winter 

worden gebruikt ter verwarming van 

het asfalt. Door de constantere tem-

peratuur en de overbodigheid van 

strooizout wordt de levensduur van 

het wegdek aanzienlijk vergroot. 

Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement is het organi-

seren van slim reizen waarbij de rei-

ziger geprikkeld wordt alternatieven 

voor de auto te gebruiken, zoals de 

fiets, openbaar vervoer of telewerken. 

In het kader van mobiliteitsmanage-

ment en de fiets stelt Rijkswaterstaat 

de aanleg van niet minder dan vijf 

fietstunnels voor waarvan twee bij het 

kruispunt N237 (weg Utrecht- Zeist) 

ter hoogte van het landgoed Vollenho-

ven. Om de overstekende fietsers op 

dit straks gereconstrueerde kruispunt 

te faciliteren zijn twee tunnels nodig. 

De definitieve vormgeving van dit 

kruispunt is in hoge mate afhankelijk 

van de keuze voor wel of geen tun-

nels. Daarom is nog niet exact bekend 

wat de locatie van de tunnels wordt.

Holle Bilt

Het kruispunt Soestdijkseweg Zuid-

Dorpsstraat/De Holle Bilt is uitge-

rust met een verkeersregelinstallatie 

(VRI). Hierdoor hebben de ruim 2.500 

overstekende fietsers veel effect op 

de afwikkeling van beide kruispun-

ten. Het gevolg is dat er ook veel 

fietsers het kruispunt N237 - N412 

(Soestdijkseweg) schuin oversteken 

- vaak tussen wachtende auto’s door 

- wat leidt tot een verkeersonveilige 

situatie. Op basis van ‘praktische’ 

problemen moet onderzocht worden 

of een tunnel dichter naar de N237 

kan komen te liggen. Hiermee kan 

deze tunnel ook een oplossing bieden 

voor veel fietsers op de Dorpsstraat. 

Dit is nu een smalle en oncomforta-

bele straat voor fietsers.

Onder de N412

De zuidelijke parallelweg van de 

N237 kruist de N412 met een gelijk-

vloerse VRI-oversteek. Deze VRI 

verwerkt dagelijks circa 2.000 fietsers 

die de afwikkeling van het auto- en 

busverkeer tussen de N237, N412 en 

A28 negatief beïnvloeden. Daarom is 

het voorstel om een fietstunnel in de 

zuidelijke parallelweg van de N237 te 

leggen, die onder de N412

doorgaat.

Smal

Al sinds 1955 ligt er een fiets/voet-

gangerstunnel tussen de Emmelaan en 

Biltstein, onder de N237 door. Deze 

tunnel vormt een belangrijke schakel 

in de verbinding tussen de bebouwde 

kom van De Bilt met het KNMI en de 

Uithof. Voor voetgangers vormt deze 

tunnel een verbinding van en naar de 

bushaltes langs de N237. Deze tunnel 

is naar de huidige maatstaven te smal 

en de fietsers en voetgangers zijn 

niet gescheiden. De hellingen zijn 

te stijl en voldoen niet aan de (hui-

dige) eisen, waardoor veel mensen 

met de fiets aan de hand deze tunnel 

gebruiken. De te smalle tunnel levert 

veel conflicten op tussen bromfietser, 

fietser en voetganger. Hierover zijn 

veel klachten. 

Effect

De aanleg van deze 5 tunnels levert 

volgens het rapport het volgende op:

lijnbussen per dag door duizenden 

overstekende fietsers.

-

den auto’s per dag door duizenden 

fietsers.

belangrijke verbindende buslijnen.

vanuit De Bilt en Zeist naar UMC.

van auto’s en bussen.
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Verbreding A27 
en fietstunnels onder N237

door Henk van de Bunt

Rijkswaterstaat Utrecht doet er alles aan binnen de regio Midden Nederland de bereikbaarheid 

te verbeteren. In het programma 'Verder' werken het rijk en de regionale overheden samen aan oplossingen 

voor de mobiliteitsproblematiek in Midden Nederland. 

Het kruispunt Soestdijkseweg Zuid-Dorpsstraat/De Holle Bilt is uitgerust met 

een verkeersregelinstallatie (VRI). Op basis van ‘praktische’ problemen moet 

onderzocht worden of een tunnel dichter naar de N237 kan komen te liggen. 

Een voorbeeld van een overhuiving van snelwegen.

advertentie

Al sinds 1955 ligt er een fiets/voetgangerstunnel tussen de Emmelaan en 

Biltstein, onder de N237 door. De te smalle tunnel levert veel conflicten op 

tussen bromfietser, fietser en voetganger. 

Start inzameling plastic 
verpakkingsafval

Wethouder Arie-Jan Ditewig gaf vrijdag 2 oktober de officiële aftrap voor 

het gescheiden inzamelen het plastic afval in de gemeente De Bilt. Om hier 

nog eens extra de aandacht op te vestigen gaven de Plastic Heroes tijdens 

de weekmarkt op de Planetenbaan in Bilthoven een ludieke show ten beste. 

Daarin was ook een quiz opgenomen. De wethouder speelde de quiz samen 

met Paul uit het publiek. Het bleek soms nog best moeilijk aan te geven 

welk afval in de plastic verpakkingsafvalbak thuishoort. De wethouder wist 

de quiz niet van Paul te winnen, maar noemde het een goed leermoment. 

De gemeente De Bilt zamelt vanaf 1 oktober plastic verpakkingsafval 

gescheiden in. In Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk wordt dit soort afval 

maandelijks huis aan huis opgehaald. In Groenekan, Hollandsche Rading, 

Westbroek en bij hoogbouw in de overige kernen worden in totaal 15 con-

tainers voor plastic afval geplaatst. Per 1 januari 2010 zijn alle gemeenten 

in Nederland wettelijk verplicht plastic gescheiden in te zamelen. [GG]

Een plastic pop in de plastic verpakkingsafvalbak? ‘Je gooit toch geen 

speelgoed weg!’, vinden de Plasic Heroes. 





In 2009 is Sandwijck al meerdere 

malen in De Vierklank genoemd. Zo 

was er op een zondag in maart een 

rondleiding van het IVN-De Bilt e.o. 

en de Werkgroep Sandwijck samen 

met Het Utrechts Landschap en 

een drietal maanden later werd er 

opnieuw een grote groep belangstel-

lenden op Sandwijck rondgeleid, dit-

maal geïnitieerd door de Agrarische 

Natuurvereniging Noorderpark e.o.; 

beide keren het bewijs, dat Sandwijck 

bekend staat om zijn fraaie landschap 

en rijkdom aan natuur. 

1644

De buitenplaats Sandwijck komt als 

zodanig het eerst voor in 1644. Er 

wordt dan een boerderij gebouwd, 

die pas in 1770 vervangen wordt door 

een buitenhuis. Van oorsprong was 

Sandwijck een uithof van het klooster 

Oostbroek. Sinds 1989 is Sandwijck 

eigendom van het Utrechts Landschap. 

Het is 45 hectare groot. Het landgoed 

heeft een in 1834 aangelegde Engelse 

landschapstuin. De architectuur is het 

tegengestelde van de strakke Franse 

architectuur met zijn symmetrie en de 

vele heggetjes. Er zijn kronkelende 

en slingerende paden, waar je gemak-

kelijk kunt verdwalen. De zichtlijnen 

die voornamelijk vanuit het huis zijn 

vastgesteld, zijn indrukwekkend. In 

1998 vertrok de familie Spinhoven 

als laatste boer van dit landgoed om 

in Drenthe, waar meer uitbreidings-

mogelijkheden zijn, verder te boeren. 

Hierdoor kon ook het tot dan toe door 

de boer gebruikte land (20 ha) tot 

natuurontwikkelingsgebied worden 

verklaard. Officieel is het gebouw nu 

een appartementencomplex, maar de 

bewoners vormen een woongroep.

Actief

In 1984 werd de Werkgroep Sand-

wijck opgericht. Een enthousiaste 

groep vrijwilligers nam het herstel 

voortvarend ter hand. Samen met Het 

Utrechts Landschap heeft dit geresul-

teerd in een parklandschap dat doet 

denken aan de tijden van weleer: slin-

gerende waterpartijen, glooiingen in 

het terrein, boomgroepen, een grote 

variatie aan boomsoorten en fraaie 

zichtassen. Al die 25 jaar is de groep 

bezig geweest; allereerst achterstallig 

onderhoud bij Sandwijck weg te wer-

ken en daarna en daarnaast zijn nieu-

we plannen gemaakt en deels gerea-

liseerd, waardoor Sandwijck inmid-

dels uitgegroeid is tot een belangrijke 

schakel in de ecologische verbinding 

tussen Beukenburg en Oostbroek. 

Werkgroep

Een van de leden van de werkgroep 

Sandwijck is secretaris Rijk van Oos-

tenbrugge. Wij ontmoeten hem in 

de vooravond wanneer het nog licht 

genoeg is voor het maken van een 

foto. Rijk is vanaf de oprichting van 

de werkgroep erbij betrokken. Hij 

vertelt: ‘De werkgroep is ontstaan in 

de tijd, dat het landgoed nog bij de 

Utrechtse Universiteit behoorde en 

het duidelijk werd, dat van de oor-

spronkelijke plannen, zoals bijvoor-

beeld de aanleg van een botanische 

tuin, werd afgezien en verwaarlozing 

dreigde’. Hij is als bioloog werkzaam 

bij de Bilthovense vestiging van Het 

Planbureau voor de Leefomgeving: 

‘Er zijn meerdere personen, die al 

die vijf en twintig jaar al bij de werk-

groep betrokken zijn. Ook zijn er een 

paar pas sinds een jaar, maar gelukkig 

kost het weinig moeite het aantal op 

peil te houden. De groep is gemiddeld 

bijna elke zaterdag hier werkzaam, 

waarbij we over materiaal van het 

Utrechts Landschap kunnen beschik-

ken. De heterogene samenstelling van 

de groep waarborgt, dat er voldoende 

kennis aanwezig is, op basis waarvan 

wij het onderhoud van het park ver-

antwoord kunnen aanpakken. Wij zijn 

een ‘geregistreerde’ werkgroep; het 

best te vergelijken met bijvoorbeeld 

Hart voor Groen uit Maartensdijk’. 

10 oktober

Op 10 oktober organiseren de Werk-

groep Sandwijck en het Utrechts 

Landschap van 12.30 tot 18.00 uur, 

diverse publieksactiviteiten. Om 

13.30 en 15.30 uur zijn er bege-

leide rondwandelingen over Sand-

wijck die ongeveer twee uur duren. 

Om 13.00 uur is er een fietsexcursie 

met als thema ‘groene wegen langs 

de heuvelrug’. Tijdens deze excursie 

worden plekken bezocht, waar de 

ecologische verbinding is versterkt 

of waar dat nog moet gebeuren. Er is 

ook zelfstandig een wandeling over 

Sandwijck te maken. Bij de ingang 

is een routebeschrijving aanwezig. 

Verder kan men daadwerkelijk de 

handen uit de mouwen steken en 

helpen bij een beheerklus. Kinderen 

kunnen, onder begeleiding van hun 

ouders, het waterleven in een van de 

poelen op Sandwijck onderzoeken. 

Bij vochtig weer is het raadzaam om 

regenkleding en degelijke schoenen 

of laarzen mee te nemen. Honden zijn 

op Sandwijck, ook aangelijnd, niet 

toegestaan.

Het landgoed Sandwijck is gelegen 

aan de Utrechtseweg in De Bilt, naast 

het KNMI en tegenover het Van Boet-

zelaerpark. De ingang is via het brug-

getje naast de witte boerderij aan de 

Utrechtseweg 301. Bij de ingang van 

Sandwijck zullen bordjes staan. 
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Leer EHBO bij het Rode Kruis
Bent u actief bij een sportvereniging, 

in het onderwijs of in de zorg, of 

wilt u bij kleine ongelukjes in huis 

gewoon weten wat u moet doen: leer 

EHBO! Veel bedrijven vergoeden 

de kosten van de opleiding als u 

zich inzet voor bedrijfshulpverle-

ning. Leren reanimeren is een vast 

onderdeel van de cursus.

Het Rode Kruis afdeling De Bilt 

organiseert dit seizoen weer een 

EHBO cursus van15 lessen  De 

cursus wordt gegeven op woensdag-

avond van 19.30 tot 21.30, in het 

Rode Kruis gebouw  Laurensweg 13 

in De Bilt. De start is op 4 novem-

ber en de kosten bedragen 275 euro 

inclusief materiaal, boekje, examen. 

Voor (nieuwe) vrijwilligers van het 

Rode kruis, geldt een kortingsrege-

ling. Kijk voor meer informatie op 

de website www.rodekruis-debilt.nl 

of bel met 0346 212529. De gediplomeerden van de EHBO cursus 2008/09

Dubbel feest op Sandwijck
door Henk van de Bunt

Zaterdag 10 oktober is het dubbel feest op het landgoed Sandwijck in De Bilt. Het is vijfentwintig jaar 

geleden dat de Werkgroep Sandwijck werd opgericht. En het is twintig jaar geleden dat Het Utrechts 

Landschap eigenaar werd van het landgoed Sandwijck. Een goede reden om dit samen te vieren.

Rijk van Oostenbrugge: ‘De werkgroep is ontstaan in de tijd dat het duidelijk 

werd dat van de oorspronkelijke plannen met het landgoed werd afgezien en 

verwaarlozing dreigde’.

Er zijn op Sandwijck veel lange en kronkelachtige sloten met lisdodden. Het is 

een tot ruim 2 m. hoge plant van voedselrijke oevers met lange grote bladeren 

en een karakteristieke bruine 'sigaar' aan het uiteinde van zijn stengels. De 

lisdodde staat bekend als een beschermde plantensoort (foto juli 2009).

Lokaal Meldpunt
Antidiscriminatie geopend

Op 1 oktober opende wethouder Herman Mittendorff het Meldpunt Anti-

discriminatie. Inwoners van de gemeente De Bilt kunnen nu ook via een 

meldpunt in de eigen gemeente melding doen van discriminatie wegens 

geloof, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, etc. Dit was 

al mogelijk via de instantie Art. 1 Midden Nederland in Utrecht. In De Bilt 

is het Meldpunt Antidiscriminatie ondergebracht bij het Zorgloket. 

De medewerkers van het Meldpunt Antidiscriminatie/Zorgloket werken 

nauw samen met de medewerkers van Art. 1 Midden Nederland. Wanneer 

een inwoner bij het meldpunt in De Bilt melding doet van discriminatie 

registreert de medewerker van het Zorgloket de melding en geeft deze 

door aan Art. 1 Midden Nederland. Een medewerker van die instantie pakt 

de melding op, neemt contact op met de gediscrimineerde en handelt de 

melding af. 

Besluit Eerste Kamer

Op 23 juni jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet gemeentelijke 

antidiscriminatie voorzieningen (Wet ADV). Op 27 juli jl. is de wet geplaatst 

in het Staatsblad en uiterlijk zes maanden hierna moet de gemeente uitvoe-

ring geven aan deze wet. Op grond van deze wet is de gemeente verplicht 

om inwoners toegang te bieden tot een ADV, een lokale voorziening waar 

burgers discriminatie kunnen melden.  

Zorgloket

Het Zorgloket is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur 

en op dinsdag ook van 15.00 tot 17.00 uur. Het Zorgloket bevindt zich in 

het gemeentehuis, Soestdijkseweg zuid 173 in Bilthoven. 

Wethouder Herman Mittendorff (rechts) en Johan van Oostveen (Indicatie-

adviseur zorgloket, Publiekszaken) bij de opening.



VAN ROSSUM

Ook benieuwd 
naar de oplossing 
van de rebus? 
Kijk snel op pagina 
10 of u gewonnen 
heeft!

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

kopieerpapier

pinrollen

 kassarollen

drumkits

tonercartridges

 inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 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

Als u voor een robuuste aanpak kiest ben u bij ons aan het juiste adres voor o.a.: 

Beschoeiing - Damwand - Bestrating - Sierbestrating - Tuinaanleg - Etc.

bel gerust voor  vrijblijvend advies, of een offerte !! 

Vershof, Den Dolder, Hilvertshof en Gijsbrecht v. Amstel in Hilversum

Dorpsweg 118 en Maertensplein 23 in Maartensdijk, Tel.: 0346 - 211 235

Gevulde
speculaas

taart

€ 4,95
(normaal € 5,50)

Vrijdag

koopavond

tot 20.00 uur

HERFST AANBIEDING

VEST € 39,95
BIJPASSENDE

SJAAL € 19,95

 SAMEN € 59,90

NU ALS SETPRIJS

VOOR € 35,-

ROSSUM

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

Lancôme
huidverzorging + 
make-up + geuren

20% korting.

 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

Mini Orchidee 7,95

Bloembollen, plant ze nu!
Crocusbollen zak 1,99

Verwen de tuin met
Bemeste tuinaarde 5 bossen 6,50

Inl: tel.0346-212288 - 06 53853557

www.reisclub55plus.nl

e-mail broekhu2@xs4all.nl

REISCLUB 55+ 
MAARTENSDIJK - DE BILT

de reisclub voor vitale senioren.

24 okt.  informatie-betaalochtend in 

Dijckstate

27 okt. Herfstkleuren dagtocht incl. diner

21 dec. Reisclub/Dijckstate kerstdiner

22 dec.  Middagtocht naar paleis HET 

LOO in kerstsfeer incl. kerstdiner 

in Dijckstate.

Hoera,

want woensdagmiddag
nog steeds een patatje

bij kapper Hans!
Basisschool = € 6,-

Meer weten

Bel 212455



Serviceflat Pieter de Hoogh in Bilt-

hoven is gelegen in een schitterende 

rustige omgeving op een eigen terrein 

van ongeveer 27.500 m2 dat deels 

als parktuin is aangelegd, deels uit 

bos bestaat en voorzien is van wan-

delpaden. Op loopafstand liggen de 

Ridderoordse Bossen; ook in de lanen 

in de directe omgeving van de flat 

is het plezierig wandelen en fietsen. 

In De Bilt en Bilthoven zijn diverse 

woon- en zorgcentra waarin ouderen 

gehuisvest zijn, zoals de Bremhorst, 

de Koperwiek en Weltevreden. Ook 

de diverse serviceflats, zoals de Hob-

bemaflat, Biltsteyn, De Akker, de 

Houdringeflat en de Pieter de Hoogh-

flat zouden als zorgcentra aangemerkt 

kunnen worden, hoewel daar minder 

aangeboden zorg is dan die bijvoor-

beeld wordt aangeboden in één van 

de Bilthuysen.

WVGH

WVGH is een volledig onafhankelijk 

Nederlands emissiekantoor, gespeci-

aliseerd in stabiele- en solide finan-

ciële producten zoals vastgoed cv's, 

leisure(netto vrije tijd)projecten, seni-

orenhuisvesting en vastgoedobliga-

ties. ‘De senioren van deze tijd zijn 

vitaal en wensen comfort en veilig-

heid’ aldus Rob Wegner van WVGH 

(WaardeVastGoedHolland). ‘Moder-

ne seniorenappartementen dienen van 

alle gemakken te zijn voorzien zoals 

een aanrechtblad dat door de bewo-

ners in hoogte kan worden versteld, 

modern en goed werkend sanitair, een 

ruime en mooie douchecabine zonder 

instapdrempel met een thermostaat-

kraan, een alarminstallatie, welke in 

geval van nood eenvoudig te bedienen 

is en - niet te vergeten - een deskun-

dig beheerder in het appartementen-

gebouw zelf. Iedere bewoner kan op 

individuele kostenbasis kiezen voor 

maaltijdservice en zorg op maat’.

Stand

‘Senioren ervaren onze appartemen-

ten als wonen op stand. Wij zijn nu in 

Bilthoven druk bezig 5 appartemen-

ten volgens bovenstaand concept voor 

verhuur in de komende weken gereed 

te maken. 3 eerdere seniorenwoon-

projecten waren binnen de kortste 

keren verhuurd. In de komende jaren 

verwachten de deskundige instanties 

een dalend aanbod van kwalitatief 

hoogwaardige appartementen voor 

senioren’.

Op 26 september werd in Bilthoven 

getoond hoe wonen op stand voor 

senioren wordt ingekleurd. Ieder-

een kon speciaal op deze dag met 

eigen ogen zien hoe een comfortabel 

seniorenappartement van deze tijd 

eruit ziet, omdat er mogelijkheid tot 

bezichtiging van de modelwoning 

was. De modelwoning was en is ook 

virtueel te zien op wonenopstand.nu. 

Het was een feestelijke middag met 

accordeonmuziek, drankjes en Hol-

landse hapjes, zoals een haringkar, 

een ijscoman, een poffertjeskraam 

en een hotdogbar. Van buiten de flat 

waren meer dan 100 belangstellenden 

kennis komen nemen van deze reno-

vatie en de mogelijkheden van huur 

daarbij.

Brandweer

Burgemeester Arjen Gerritsen was 

ook uitgenodigd. Hij begon zijn bij-

drage met de stelling, dat Bilthoven 

een naam heeft op te houden wat 

betreft de kwaliteit van wonen. Hij 

was er trots op dat bewoners en 

bedrijf het gelukt was deze serviceflat 

te vernieuwen en zo als het ware een 

doorstart te geven voor de toekomst. 

De burgemeester noemde dat het heb-

ben van visie; het achter de horizon 

kijken en complimenteerde een ieder 

daarmee. Er was niet alleen gedacht 

aan serviceverbetering en bevordering 

van de (brand-)veiligheid, maar ook 

aan de exploitatie van het gebouw. 

Hij noemde de totale renovatie een 

positieve bijdrage aan de uitstraling 

van Bilthoven.

Tijdens het uitspreken van deze laat-

ste woorden klonk het geluid van 

de sirene van een brandweerwagen. 

De bewoners keken verschrikt op, 

maar Gerritsen kon ze geruststellen. 

Vanwege de hoogbouw had hij aan 

de brandweer gevraagd - indien zij 

beschikbaar zouden zijn en geluk-

kig niet elders een klus zouden heb-

ben - met een hoge ladderwagen via 

hem aan de vertegenwoordigers van 

de Pieter de Hooghflat de nieuwe 

sleutels te willen aanreiken. Op deze 

wijze werd ook de verbetering van 

de brandveiligheid nog eens extra 

gesymboliseerd.
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Senioren wonen op stand
door Henk van de Bunt

De serviceflat Pieter de Hoogh in Bilthoven is gerevitaliseerd; de appartementen die 2,5 maand geleden door 

- een deel van - de bewoners zijn verkocht aan het WVGH Seniorenfonds werden als nieuw opgebouwd en 

worden nu door diezelfde bewoners gehuurd. Als bestuursconstructie is gekozen voor een vereniging van 

eigenaren. Tijdens een open dag op 26 september jl. werd deze verandering nog eens gememoreerd. 

Serviceflat Pieter de Hoogh in Bilthoven is gelegen in een schitterende rustige 

omgeving op een eigen terrein dat deels als parktuin is aangelegd, deels uit 

bos bestaat en voorzien is van wandelpaden (foto WVGH).

Door met een ladderwagen door de brandweer de nieuwe sleutels aan te laten 

reiken werd de verbetering van de brandveiligheid nog eens extra gesymbo-

liseerd.

Nieuw SWO seizoen officieel geopend
door Marijke Drieenhuizen

Vrijdag 25 september hebben de vrijwilligers, samen met de medewerkers van SWO De Zes Kernen De 

Bilt officieel het seizoen geopend met de presentatie van het nieuwe mooi uitgevoerde programmaboek, een 

praatje, een hapje en een drankje.

SWO De Zes Kernen De Bilt is een 

vrijwilligersorganisatie en kan haar 

activiteiten alleen maar uitvoeren 

dankzij de vele, vaak zeer trouwe, 

vrijwilligers. Het aantal medewer-

kers bij SWO bedraagt momenteel 

17 mensen, het aantal vrijwilligers is 

enorm. Samen bieden zij 55 plussers 

veel activiteiten, cursussen en dien-

sten aan. Ook dat aantal is enorm. 

Onbetaalbaar

Directeur Hilde Hoogewoud - Evers 

vertelde trots te zijn op het mooie 

programmaboekje vol sportieve, cre-

atieve, educatieve, informatieve en 

recreatieve mogelijkheden voor alle 

kernen. Daarnaast houdt SWO De 

Zes Kernen De Bilt zich ook bezig 

met dienstverlening zoals bijvoor-

beeld de BoodschappenPlusBus, 

het Internetcafé en het Steunpunt 

Mantelzorg. Seizoen 2009/2010 zal 

zich gaan kenmerken als het sei-

zoen waarin meer aandacht is voor 

de vrijwilligers. Er is uitgerekend 

dat de vrijwilligers van SWO samen 

een bedrag vertegenwoordigen van 

één miljoen euro. ‘Daar moeten we 

dus heel zuinig op zijn’. Om extra 

zaken rond vrijwilligers te regelen 

is Andrea Lehr aangenomen. Zij zal 

onder andere als de coördinator van 

vrijwilligers gaan werken. Wethouder 

Mittendorff vertelde het bedrag dat 

de vrijwilligers vertegenwoordigen te 

willen verhogen naar: onbetaalbaar. 

Daarmee benadrukte hij het belang 

van de inzet van deze mensen voor 

hun medemens.

Andrea Lehr

Addy Warmerdam, het Maartensdijk-

se SWO gezicht gaat in plaats van 

drie dagen, twee dagen werken. ‘Ik 

maak mede daardoor ruimte om een 

functie met een behoorlijke hoeveel-

heid uren ernaast te realiseren voor 

een nieuwe medewerker. Natuurlijk 

vind ik het ook wel fijn om na 12 jaar 

SWO Maartensdijk, iets meer tijd 

voor mezelf te hebben’. 

Andrea Lehr woont in Groenekan en 

heeft een contract voor 24 uur gekre-

gen. Eén dag per week is zij werk-

zaam in De Bilt als vrijwilligersco-

ordinator, de andere twee dagen is zij 

in Maartensdijk. Op vrijdag vervangt 

zij dan Addy Warmerdam. Als coör-

dinator zal zij het vrijwilligerswerk 

gaan stroomlijnen. ‘Mijn achtergrond 

is cultureel werkster en al vele jaren 

werk ik met vrijwilligers. Ik ga hier 

kijken wat er allemaal wel en niet 

geregeld is voor de vrijwilliger. Mijn 

streven is om een evenwicht te vin-

den in dat wat de vrijwilliger brengt 

en dat wat die er vervolgens voor 

terugkrijgt. Het mag bijvoorbeeld 

niet zo zijn dat vrijwilligerswerk bij-

voorbeeld veel extra kosten met zich 

meebrengt, dat zijn dingen die ik wil 

regelen’. Wat haar in eerste instantie 

al is opgevallen is dat de groep vrij-

willigers een zeer trouwe groep is. ‘In 

de kunst bijvoorbeeld werken mensen 

maar een korte periode als vrijwilli-

gers of alleen voor afgebakende korte 

klussen. Hier tref ik mensen die al 5, 

10 of nog meer jaren zich inzetten 

voor anderen. Zeer bijzonder’. 

Andrea Lehr is een dag werkzaam in De Bilt als vrijwilligerscoördinator en 

twee dagen in Maartensdijk.

Informatiebijeenkomst dementie
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert i.s.m. Indigo op woensdag 

14 oktober 2009 de informatiebijeenkomst ‘Wat is dementie?’. Deze bijeen-

komst is speciaal door Indigo ontwikkeld voor partners en familieleden van 

mensen die dementie hebben. 

Men krijgt informatie over de ziekte. Er wordt ingegaan op het verloop 

van deze ziekte met de verschillende verschijningsvormen, verzorging en 

beschikbare ondersteuning. Tevens krijgt men handvaten in het omgaan met 

dementie. Daarnaast zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen. 

De informatiebijeenkomst is in de Maartensdijkse vestiging van SWO De 

Zes Kernen De Bilt in Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk 

van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten (incl. koffie/thee) bedragen 4,50 euro 

p.p. Aanmelden s.v.p. voor 7 oktober 2009. Voor nadere informatie en/of 

aanmelding: Mantelzorgconsulenten van Steunpunt Mantelzorg De Bilt,

Tel. 030 2203490 (De Bilt) of 0346 214161(Maartensdijk). 



Adverteren in de Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Rebus opgelost
Uit de vele goede inzendingen (een gegeven paard 

mag men niet in de bek kijken) is een winnaar 

getrokken.

Mevrouw B. Kerkhof, Valklaan, Maartensdijk mag 

de waarbon van € 20,00 bij Groenrijk in Hollandsche 

Rading af kan halen.

www.dejongbv.nlDe brochure kunt u aanvragen bij
Ing Rijksen Makelaardij of downloaden

van onze website www.jorijksen.nl

Fraai nieuwbouwappartement (104m² en 123m²)
voorzien van luxe keuken en sanitair.

Oplevering oktober 2009.

Koopsom € 350.000,-- VON en € 400.000,-- VON

Hessenweg - De Bilt
Open huis van 11.00 – 14.00 uur

Wonen op Niveau

De Laatste 2

Zaterdag 10 oktober

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

Gezocht:

jonge enthousiaste medewerk(st)ers ter versterking van ons team.

(ca. 20 uur per week). 

Spar Mons is een drukke en gezellige buurtsupermarkt.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar enkele nieuwe

medewerk(st)ers. Gezien de samenstelling van ons team,

gaat de voorkeur uit naar jonge enthousiaste mensen.

Wij zijn een echte buurtwinkel en werven onze medewerk(st)ers

daarom het liefst uit onze eigen omgeving.

Lijkt het u leuk in onze en uw winkel te komen werken,

dan nodigen wij u graag uit om te solliciteren.

Graag tot ziens,

Fam. Mons en medewerkers.

WERK AAN DE WINKEL

Spar Jan Mons

Bilderdijklaan 106

3723 DE Bilthoven

Tel 030-2282180

E-mail sparmons@ziggo.nl

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
CITROËN BERLINGO MULTISPACE 1.6 16V, L BAUW MET, ABS, ER, CV, SB, PANORAMADAK,

AIRCO, RAD/CD, TREKH, ESP, 40.700 KM ..........................................................................  '07 €. 14.495,-

PEUGEOT
206 XT 1.4, ZWART, AIRCO, LMV, MLV, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, 90.000 KM...................  '05 €. 7.495,-

206 CC 1.6 16V, ZWART MET, ROOD/ZWART LEDER, ER, CV, SB,RAD/CD, LMV, 

KOPLAMPSPROEIERS, CLIMATE C, RAD/CD, ABS, MLV, 115.000 KM ................................  '02 €. 9.750,-

207 1.4 16V PACK, BEIGE/GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, RAD/CD, ESP, 

AIRBAGS, LMV, 43.000 KM ..................................................................................................  '06 €. 11.250,-

307 CC 2.0 16V, ZILVERGRIJS, LEDER INT, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, MLV, 

CRUISE C, PARKEERS, RAD/CD, 101.000 KM .....................................................................  '06 €. 17.500,-

307 SW 2.0 16V AUT, L GROEN MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, LMV,

RAD/CD/NAV, TREKH, PANORAMADAK, 116.000 KM ..........................................................  '03 €. 9.750,-

307SW 2.0 16V, ZILV GRIJS MET, ABS, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB,

PANORAMADAK, PARKEERS, RAD/CD, LMV, 155.000 KM ..................................................  '04 €. 8.750,-

BOXER 2.0 HDI, GEEL, SB, ER, CV, BTW AUTO, 125.000 KM ............................................  '03 €. 5.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C5 2.0 HDIF AUT BREAK, ZILVER, CLIMATE C, ER, CV, SB, CRUISE C, LMV, MLV,

RAD/CD/NAV, ABS, PARKEERS, REGENS, ESP, 25.000 KM ...............................................  '08 €. 34.500,-

CITROËN  PICASSO 2.0 16V AUT, GRIS FER, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, RAD/CD,

LMV, REGENS, CRUISE C, 62.000 KM ................................................................................  '06 €. 14.495,-

CITROËN PICASSO 1.6 PLAISIR, D GRIJS MET, ER, CV, ABS, RAD/CD, SB, 122.000 KM .   €. 4.750,-

CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, ZWART, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, ESP, RAD/CD,

REGENS, TREKH, 73.000 KM ..............................................................................................  '05 €. 11.250,-

CITROËN C5 BREAK 2.0 HDI, ANTRECIET MET, RAD/CD/NAV, LMV, REGENS, CRUISE C,

CLIMATE C, ABS, 118.000 KM ..............................................................................................  '05 €. 14.950,-

CITROËN SAXO AUT, BLAUW MET, ER, CV, SB, 75.000 KM ...............................................  '00 €. 3.750,-

RENAULT MEGANE 1.6 16V RXE BREAK, D BLAUW MET, ER, CV, SB,AIRCO, ESP,

AIRBAGS, 137.000 KM..........................................................................................................  '99 €. 3.750,-

RENAULT SCENIC 2.0 16V 4X4, D GROEN MET, LEDER INT, ER, CV, SB, ABS, CLIMATE C,

MLV, ESP, LMV, STOEL VERW, RAD/CD WISS, 128.000 KM ................................................  '00 €. 7.750,-

VOLVO S70 2.5 20V, BLAUW, H.LEDER, CLIMA, ABS, RAD/CD, MLV, 203.000 KM .............  '97 €. 3.900,-

BUDGET CARS
MAZDA MX5, GROEN MET, LMV, ER, CV, SB, RAD/CD, 170.000 KM ..................................  '95 €. 4.500,-

RENAULT SCENIC 1.6 AUT, AIRCO, ER, CV, SB, NW DISTR SNAAR, 167.000 KM ..............  '97 €. 2.250,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Op dit moment zijn wij op zoek naar

STICHTING STEUNPUNT VLUCHTELINGEN De Bilt 



‘Het buiten gebruik raken van kerk-

gebouwen in Nederland is al een 

aantal jaren aan de orde. Men zou 

dus mogen verwachten dat Gemeen-

tebestuurders zich bezig houden met 

de vraag wat er met de leegstaan-

de gebouwen moet gebeuren. Dit is 

helaas in veel gemeenten niet het 

geval en ook in onze Gemeente blijkt 

men niet over dit soort zaken na te 

denken, laat staan een erfgoedbe-

leid te formuleren. Als Heemschut 

hebben wij hier al bij herhaling op 

aangedrongen. De laatste keer nog tij-

dens een gesprek in januari 2009 met 

wethouder Ditewig over het slopen 

van het Gemeentelijke monument, de 

stationschefwoning aan de Soestdijk-

seweg in Bilthoven. Helaas blijken 

de belangen van de projectontwik-

kelaar in dit geval te prevaleren, het-

geen weinig goeds voorspelt bij de 

mogelijke afstoting van de genoemde 

kerkgebouwen’ aldus een zojuist van 

vakantie teruggekeerde auteur, wan-

neer wij hem naar zijn mening over 

het gemeentelijk erfgoedbeleid vra-

gen.

Betrokken

Jan van Doorn is zeer betrokken bij het 

cultureel erfgoed. Sinds 1976 is hij lid 

van de Bond Heemschut. De bond is 

in 1911 opgericht en houdt zich bezig 

met de bescherming van cultuurmo-

numenten in de ruimste zin van het 

woord. Van Doorn is sinds negen jaar 

actief in de Provinciale Commissie 

Utrecht van de Bond Heemschut. 

Jan van Doorn is daarnaast al een 

aantal jaren meewerkend lid van het 

comité Open Monumentendag van de 

gemeente. Sinds kort is hij ook actief 

bij de Stichting Kerkhof Dorpskerk 

De Bilt. Die stichting heeft de intentie 

het kerkhof te restaureren en weer in 

ere te herstellen. 

GM Kwadraat is een tijdschrift over 

Geschiedenis, Geografie, Monumen-

ten en Musea. Het is een uitgave 

van het Landschap Erfgoed Utrecht, 

het Utrechts Archief, de Provinci-

ale Commissie Utrecht van de Bond 

Heemschut en de sectie Cultuurhisto-

rie en Monumenten van de gemeente 

Utrecht en verschijnt viermaal per 

jaar. Het is een tijdschrift van gezag-

hebbende organisaties.   

Overbodig

Het overbodig worden van kerkge-

bouwen in Nederland komt in het 

gehele land voor. Door teruglopend 

kerkbezoek zijn de kerkbesturen vaak 

niet meer in staat om de onderhouds-

kosten, kosten van verwarming e.d. 

op te brengen en is afstoting van 

gebouwen aan de orde. In het artikel 

beperkt van Doorn zich tot de Zui-

derkapel: ‘De overige gebouwen ver-

dienen het vanzelfsprekend eveneens 

om behouden te blijven. Helaas heeft 

de Gemeente De Bilt geen erfgoedbe-

leid, waarin anticiperend op deze ont-

wikkelingen kan worden ingespeeld. 

Aangezien de betreffende kerkgebou-

wen geen beschermde status hebben, 

zijn deze in feite vogelvrij; aanvragen 

van kopers voor sloop en nieuwbouw 

zullen nauwelijks geweigerd kunnen 

worden. Het College van B & W 

zou er dan ook goed aan doen om 

de gebouwen zo snel mogelijk op 

de Gemeentelijke Monumentenlijst 

te plaatsen, zodat het onderzoeken 

van een mogelijke herbestemming 

aanmerkelijk eenvoudiger wordt 

gemaakt. Pas als uit dit onderzoek 

blijkt dat herbestemming niet haal-

baar is, zou een sloopvergunning aan 

de orde kunnen komen’. 

De Kapel 

Vervolgens citeert van Doorn in vogel-

vlucht uit zijn artikel: ‘Ten behoeve 

van de explosief groeiende bevolking 

van het buurtschap 'De Bilt-station', 

dat sinds 1917 'Bilthoven' heet, werd 

op 11 februari 1916 een Nederduitsch 

Hervormde Evangelisatie-vereeni-

ging 'De Biltsche Kapel' opgericht. 

Een direct zichtbaar gevolg daarvan 

was de bouw van een kerk. De grond 

was ter beschikking gesteld door de 

eigenaar van Noord-Houdringe en als 

architect werd Jan Stuivinga uit Zeist 

aangezocht. De eerste dienst kon 

op tweede kerstdag 1916 gehouden 

worden. In 1935 werd het gebouw 

uitgebreid met twee vleugels tot een 

kruiskerk. Het ontwerp werd weer 

door Jan Stuivinga geleverd, nu in 

samenwerking met diens zoon Theo. 

Het is een kerkje in traditionele vor-

men met zijn bakstenen muren en 

pannen daken. In het interieur vallen 

de grote rondgebogen spanten op. De 

naam 'Biltsche kapel' veranderde in 

1952 in 'Zuiderkapel'. 

Preekstoel 

De preekstoel in de Zuiderkapel 

dateert uit omstreeks 1800. De kuip 

van de preekstoel is rechthoekig, een 

vorm die naast de zeshoek geregeld 

voorkomt, met name vanaf de tweede 

helft van de zeventiende eeuw. De 

preekstoel in Bilthoven was wellicht 

oorspronkelijk vrijstaand, maar is 

tegenwoordig tegen een van de wan-

den opgesteld. Het exemplaar is rijk 

voorzien van snijwerk. De preekstoel 

werd bij de bouw van de Zuider-

kapel in 1916 door Jhr. mr. B. van 

Merlen geschonken en komt dus uit 

een andere context. Bij de plaatsing 

zullen waarschijnlijk ook onderdelen 

vernieuwd en aangevuld zijn. Gezien 

het beeldhouwwerk is het mogelijk 

dat de preekstoel oorspronkelijk uit 

een (Duitse?) Lutherse kerk afkom-

stig is. Met name de zwanen en het 

Alziend Oog zijn typisch lutherse 

symbolen.

Inrichting

Aan weerskanten van de preekstoel 

kwamen kerkenraadbanken te staan. 

De gelovigen konden plaatsnemen op 

twee door een middenpad gescheiden 

blokken, bestaande uit vijf rijen met 

stoelen en elf rijen banken. Langs de 

lange wanden werd bovendien nog 

een rij van 26 zitplaatsen gemaakt. 

In 1935 bleek de kapel te klein en 

werd zij uitgebreid met twee zij-

vleugels, waardoor een kruisvormige 

plattegrond ontstond. Er kwamen 200 

zitplaatsen bij. Door de preekstoel te 

verlengen en tegen een nieuwe muur 

te plaatsen kwam het geheel meer 

naar voren in de ruimte te staan en 

was ook vanuit de nieuwe vleugels 

een goed zicht gegarandeerd. Ver-

meldenswaard is dat de preekstoel-

lezenaar, die is vervaardigd ter gele-

genheid van de bouw in 1916, een 

kopie is van het zeventiendeeeuwse 

prototype in de Buurkerk.

Monument of beschermd

Van Doorn: ‘Het lijkt mij en mij niet 

alleen, dat deze Zuiderkapel zeker in 

aanmerking komt om op de gemeen-

telijke monumentenlijst geplaatst te 

worden. Als dit niet mocht lukken dan 

kan de gemeente dit nog altijd als een 

beeldbepalend gebouw als beschermd 

dorpsgezicht gaan aanmerken. Maar 

helaas maakt de gemeente vrijwel 

nooit gebruik van deze mogelijkheid 

om een straatbeeld, een grote solitaire 

boom etc. te beschermen en daarmee 

voor de samenleving te behouden. 

Van Doorn weet zich een spreekbuis 

van ook anderen, die hopen dat er 

een keerpunt komt in het tot nog 

toe weinig constructief beleid in het 

behoud van cultureel erfgoed in onze 

gemeente. Men zou kunnen begin-

nen om gevolg te gaan geven aan 

de oproep in het tijdschrift van deze 

gezaghebbende instanties om deze 

kerkgebouwen een beschermende sta-

tus te geven. Men is dan consequent 

in het behoud van bijzondere objecten 

wat deze kerken toch voor generaties 

geweest zijn.
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Bedreigd Erfgoed
door Henk van de Bunt

In de Gemeente De Bilt worden maar liefst vier kerkgebouwen in hun voortbestaan bedreigd: 

De Zuiderkapel aan de Boslaan in Bilthoven (PKN), de Noorderkerk aan de Laurillardlaan in Bilthoven 

(PKN), de Julianakerk aan de gelijknamige laan in Bilthoven (PKN) en de Laurenskerk aan de Melkweg in 

Bilthoven (RK). Bilthovenaar Jan van Doorn van de Commissie Heemschut schreef er in GM Kwadraat een 

zeer lezenswaardig artikel over. Met als ondertitel ‘Bedreigd Erfgoed’ zocht De Vierklank de auteur op.

Jan van Doorn: ‘De naam 'Biltsche kapel' veranderde in 1952 in 

'Zuiderkapel, maar bleef op de gevel van het gebouw gehandhaafd’.

De preekstoel in de Zuiderkapel 

dateert uit omstreeks 1800 (foto 

Jojanneke Kronenburg)

In dit onderdeel van de preekstoel is het fraaie houtsnijwerk goed waar te 

nemen.

Ouderen bezoeken gemeentehuis

Gemeente De Bilt matcht met Stichting

De Dag van de Ouderen

Op dinsdag 29 september jongstleden bezocht een aantal ouderen het 

gemeentehuis van De Bilt. Zij werden ontvangen door burgemeester Arjen 

Gerritsen en kregen aansluitend een rondleiding van Karel Beesemer. Deze 

derde rondleiding in de reeks was een gevolg van de beursvloer die geor-

ganiseerd werd door Stichting Samen voor De Bilt. De gemeente ging daar 

een match aan met de Stichting Dag van de Ouderen. 

De ouderen werden ontvangen in de Oude raadzaal in Jagtlust met een 

kopje koffie en een petit fourtje. Burgemeester Gerritsen heette iedereen 

welkom, benadrukte het belang van de Stichting De Dag van de Ouderen en 

gaf aan verheugd te zijn met het bezoek. Ook vertelde hij het bezoek over 

het gemeentehuis Jagtlust, haar historie en de bouw van de nieuwe raadzaal. 

Na dit welkomstwoord kreeg het bezoek een rondleiding door het gemeen-

tehuis onder de bezielende leiding van oud-wethouder Karel Beesemer. Het 

was wederom een zeer geslaagde ochtend. 

Karel Beesemer en burgemeester Gerritsen ontmoeten ouderen in de oude 

raadszaal.



WESTBROEK – Wie ooit een inbouwapparaat heeft 
vervangen, weet hoe lastig het is om een dergelijk 
apparaat te krijgen. Velen houden zich ver van 
deze handel, omdat dit gewoonweg veel werk 
met zich meebrengt. Bovendien moet je van deze 
apparatuur wel degelijk verstand hebben om met 
het juiste model op de proppen te komen. 

Vink Witgoed heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot specia-
list op de vervangingsmarkt van inbouwapparatuur. Ruth Nagel 

van Vink Witgoed: “Inbouwapparatuur en dan de vervangings-
markt is werkelijk een blinde vlek. Je moet bij het leveren extra 
service kunnen bieden, dat voor de grote ketens te ver gaat. 
Wij gaan, indien nodig, eerst bij de klant thuis kijken om in te 
meten welke apparaten in aanmerking komen voor vervanging 
van het huidige of defecte apparaat. Dan pas kunnen we onze 
klant een gericht voorstel doen voor vervanging.” 

Sloopregeling
U kunt veel geld verdienen als u nu uw oude inbouwapparaat 
door Vink laat vervangen:
1: De energieprijzen zijn extreem hoog daarom kunt u per 

direct tientallen euro’s verdienen door uw energieslurpende 
inbouw koelkast of vaatwasser te vervangen.

2: Om voor u als klant de vervanging extra aantrekkelijk te 
maken ontvangt u, in de maand oktober, een extra sloop-
premie van 5% bij vervanging van uw oude inbouwap-
paraat.

3: Bij aanschaf van 2 of meer apparaten geeft Vink het 
eerste uur arbeid gratis, ook dat is een directe besparing van 

40,-.
Zo heeft u naast een fl inke extra korting een nieuw, energiezui-
nig en veilig apparaat, dat weer jaren mee kan.

Totaalplaatje
Vink Witgoed werkt samen met een gerenommeerde meubel- & 
interieurbouwer. De Bruijn Meubel- & Interieurbouw voor de 
regio Utrecht. Vink Witgoed levert alle keukenapparatuur en 
bouwt deze in. Door dit samenwerkingsverband bent u ook 
voor renovatie en/of eventuele aanpassingen bij Vink Witgoed 
aan het goede adres. Wij leveren zo goed als alle inbouwap-
paratuur voor koken, koelen, vriezen, wassen, drogen, afwas-
sen en niet te vergeten inbouwovens! Met name van de merken: 
Siemens, Liebherr, Asko, Atag, Etna, Pelgrim en Quooker. Zo 
kan de klant, met een goed advies zelf de juiste keuze maken. 
Vink Witgoed biedt zo een totaalplaatje op keukengebied. 

Op voorraad
Veel apparatuur is bij Vink Witgoed op voorraad en direct 
te leveren. Als er besteld moet worden, dan duurt dat in de 

meeste gevallen 2 à 3 dagen. In spoedgevallen is er altijd een 
mouw aan te passen.
Kom gerust eens langs bij Vink Witgoed en laat u vakkundig 
voorlichten over de aanschaf van uw apparatuur, wij weten 
zeker dat het een verademing is. 

Wie niet in de gelegenheid is om naar de showroom te 
komen, kan alvast kijken op de website van Vink Witgoed, 
www.vinkwitgoed.nl. Hierop staan onder meer de merken die 
geleverd worden en is te lezen wat de service tijdens en na 
een aankoop is.

Alleen op zondag en woensdagmiddag na 12.00 uur zijn we 
gesloten.

Voor meer informatie of een afspraak in de avonduren: 
Vink Witgoed, Dr. Welfferweg 17 in Westbroek, telefoon 
0346-281459 (e-mail info@vinkwitgoed.nl) 

DE SLOOPREGELING VAN VINK WITGOED
Nu 5% extra slooppremie voor uw oude inbouwapparaat.

Altijd parkeerruimte voor de deur.
Alleen woensdagmiddag en zondag zijn wij gesloten.



Wanneer we Laura opzoeken, krijgt 

zij net dramalessen van Loretta Chen. 

Je ziet al van grote afstand hoe deze 

twee vrouwen elkaar begrijpen en 

aanvoelen. De onverholen bewonde-

ring van Loretta voor Laura, die zij 

betitelt als ‘Jazzsensation’ is van haar 

gezicht af te lezen. En Laura geniet 

van de bewondering, de lessen en de 

uitdaging. ‘Moet je je voorstellen’, 

zegt ze met verbazing in haar stem, ‘Je 

stapt uit het vliegtuig in Singapore en 

het eerste dat je ziet is jezelf. Posters 

en prints op bussen en zuilen, overal 

waar je kijkt, zie je de aankondiging 

van de musical. Dat is echt wel gek 

hoor. Ik ben in Azië, vreemd genoeg, 

veel beroemder dan in Nederland. Ik 

treed hier al jaren op en mijn leeftijd 

is nooit een probleem geweest. Hier 

in Nederland krijg je niet de kans om 

op je 54ste te debuteren. Hier is alles 

toch meer op jong talent gericht. In 

Azië is er veel meer respect voor de 

wat oudere mens in het algemeen en 

oudere artiesten in het bijzonder. Het 

hebben van ervaring wordt er meer 

gewaardeerd dan in Nederland.’ 

Bijval

Loretta Chen valt haar bij: Ze is zo’n 

geweldig groot talent met een prach-

tige stem, die laag genoeg is om er 

een mannenrol (Victor) mee te kun-

nen spelen en hoog genoeg voor de 

rol van Victoria. Bovendien acteert ze 

altijd al als ze zingt. Ze zingt recht uit 

haar hart en weet daardoor iedereen te 

ontroeren. ‘Voor mij stond het direct 

vast dat we Laura moesten vragen, 

maar eigenlijk durfde ik niet zo goed. 

Ineens dacht ik: het ergste dat me 

kan overkomen is, dat ik geen mailtje 

terug krijg op mijn verzoek, maar dan 

heb ik het in elk geval geprobeerd. 

Ik moest en zou Laura hebben, zo’n 

groot talent draagt de hele musical. 

En het lukte.’ 

Laura: ‘Ik heb altijd gezegd dat ik 

nooit in een musical wilde spelen. 

Je hebt dan zelf de regie niet meer in 

handen, moet luisteren naar de regis-

seur en rekening houden met de rest 

van de cast. Als solist, kan ik bepalen 

wanneer ik er even een grapje tussen-

door gooi, of wanneer ik er iemand 

vanuit het publiek bij betrek. Je hebt 

meer vrijheid. Maar ik vind musicals 

wel heel leuk en toevallig is Victor en 

Victoria altijd mijn favoriete musi-

cal geweest. Het is een verhaal over 

doorzetten, aanpakken en hoop. Een 

blij verhaal, dat zeker in deze tijd van 

recessie goed zal vallen. Dus toen 

ik uitgerekend voor deze musical 

gevraagd werd, kon ik toch echt geen 

‘nee’ zeggen. 

Braderie

Een maand lang hebben Loretta en 

Laura bijna iedere dag geoefend. In de 

uren die restten, stroopten de dames 

braderiën en markten af. Loretta: ‘Het 

is ontzettend moeilijk om in Singa-

pore westers ogende props te kopen 

uit de jaren 30, waarin de musical 

speelt. Het is óf echt en dan schreeu-

wend duur, óf het is zo zichtbare 

namaak, dat je het niet kunt gebruiken 

om een 30er-jaren-sfeer mee te creë-

ren. Laura is een perfectioniste met 

een goede neus voor de juiste spullen. 

We hebben bijvoorbeeld twee prach-

tige ‘antieke telefoons’ gekocht die in 

de hotelkamer komen te staan.’

Begin september is Laura naar Singa-

pore afgereisd om aanvullende trai-

ning te volgen met de gehele interna-

tionale cast van 30 artiesten. Het zal 

hard werken worden, vaak meer dan 

10 uur per dag. Vooral het tapdansen 

in combinatie met zingen is een uit-

daging, maar Loretta twijfelt geen 

moment: ‘Laura heeft een aangeboren 

gevoel voor ritme, waardoor ze het 

tapdansen gemakkelijk zal aanleren. 

Bovendien heeft ze een groot creatief 

talent, dat ze op alle terreinen kan 

inzetten.’ Loretta is absoluut zeker 

van haar zaak: als de training voor-

bij is, zal een nieuwe ‘dramaqueen’ 

geboren zijn, een toptalent uit een 

klein dorpje in gemeente De Bilt.
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Jazzdiva Laura Fygi debuteert als 
musicalster in Singapore

door Annemieke van Zanten

Laura Fygi zal van 10 tot 29 november schitteren in de klassieke Broadwayproductie Victor en Victoria, 

waarin zij de hoofdrol zal vertolken. Beroemdheden als Julie Andrews en Liza Minelli gingen haar voor 

in de musical en de latere verfilming. Loretta Chen van Zebra Crossing productions, heeft de artistieke 

leiding over deze miljoenenproductie. Zij bracht een maand in Nederland door om Laura te coachen en 

dramalessen te geven.

Loretta Chen (R) en Laura Fygi oefenen in de tuin.

Werelddierendag in Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Op zaterdag 3 oktober stond met Maertensplein in Maartensdijk in het teken van Werelddierendag. Naast 

informatie over het Utrechts landschap waren er vooral activiteiten georganiseerd door leerlingen

van het Groenhorst College.

Op werelddierendag wordt wereld-

wijd extra aandacht besteed aan die-

ren. Op 4 oktober 1226 is Franciscus 

van Assisi overleden. Hij bekommer-

de zich om het lot van zwervers, arme 

mensen, planten en dieren. Volgens 

een legende kon hij ook praten met 

dieren. In 1929 is tijdens een congres 

van verenigingen voor de bescher-

ming van dieren in Wenen besloten 

tot in invoeren van Werelddieren op 

zijn sterfdag

Aaien, knuffelen en rijden

De activiteitencommissie van de Win-

keliersvereniging had het Groenhorst 

College gevraagd om mee te werken 

op deze dag. ‘Vier leerlingen, Jordy, 

Joey, Tessa en Djoeke, hebben een 

groot deel van de activiteiten geor-

ganiseerd’, vertelt Dik van Donselaar 

de nieuwe directeur van de school. 

Naast het keuren van huisdieren, kon-

den er ook ritjes gemaakt worden 

op een pony, waren er konijnen en 

geiten die geaaid konden worden. De 

groentesoep die uitgedeeld werd was 

ook door de leerlingen zelf gemaakt. 

‘De leerlingen hebben hard gewerkt 

om dit mogelijk te maken. Jordy 

bijvoorbeeld heeft een groot netwerk 

in deze buurt en via hem werd het 

mogelijk dat de één een vrachtwa-

gen beschikbaar stelde, een chauffeur 

hiervoor werd geregeld, die ergens 

anders weer strobalen ophaalde om 

daarmee een afzetting te maken waar-

binnen ritjes op een pony gemaakt 

konden worden’. En daar was zeker 

belangstelling voor, gezien de lange 

rij. ‘Ook ondernemers hebben ons 

gesponsord: Groenrijk heeft bij-

voorbeeld bloembollen beschikbaar 

gesteld en Wim’s Dierenspeciaalzaak 

zakjes voer. Ook de ingrediënten van 

de door de leerlingen zelf gemaakte 

groentesoep hebben we gekregen. We 

zijn trots op dit resultaat: enthousiaste 

leerlingen en tevreden groot en klein 

publiek’. De kinderen die een kleur-

plaat hadden ingeleverd bij Wim’s 

Dierenspeciaalzaak kregen een leuk 

presentje en de mooiste tekeningen 

ook nog een extra prijs.

Djoeke, leerling van het Groenhorst College, heeft zich intensief bezig gehou-

den met de voorbereiding van Werelddierendag op het plein en liep zaterdag 

ook menig rondje met de pony.

Avond over Cuypers bij 
Historische Vereniging

Op 13 oktober a.s. verzorgt de Historische Vereniging van Maartensdijk van 

20.00 tot 22.00 uur een lezing door Dick Keijzer over leven en werk van 

P.J.H. Cuypers in de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 in Maartensdijk. De 

toegang is gratis.

Petrus Josephus Hubertus (Pierre) Cuypers (Roermond, 16 mei 1827 – 

aldaar, 3 maart 1921) was een Nederlands architect. Zijn naam wordt vaak 

in een adem genoemd met het Rijksmuseum (1876-1885) en het Centraal 

Station (1881-1889), beide in Amsterdam.

Cuypers was echter in de eerste plaats een architect van kerken. Hij ont-

wierp meer dan 100 kerken, waarvan er ongeveer 70 werden gebouwd. 

Daarnaast ontwierp Cuypers kapellen en kloosters en restaureerde hij tien-

tallen oude kerken, waarbij de restauratie vaak samenging met een uitbrei-

ding en/of metamorfose in Cuypers' stijl. Behalve kerken restaureerde hij 

een groot aantal andersoortige monumenten. Hij is van belang als de man 

die de architectuur in Nederland nieuw leven inblies en een nieuwe traditie 

van vakmanschap vestigde. Zijn invloed beperkte zich daardoor niet alleen 

tot zijn vele eigen leerlingen, ook architecten als H.P. Berlage en Michel de 

Klerk zijn in grote mate beïnvloed door Cuypers.

In de dialezing door Dick Keijzer over bouwmeester P.J.H. Cuypers worden 

zijn levensloop en persoon kort belicht. Dick Keijzer is oud-medewerker 

van de NS en zoals hij zelf zegt  ‘Cuypersadept’ [HvdB].



Aanvragen om vergunning  (arti-

kel 41 Woningwet) voor:

Reguliere bouwaanvraag

Lichte bouwaanvraag

Monumentenaanvraag

Sloopaanvraag

Aanvraag binnenplanse onthef-

fing en bouwvergunning

Ontheffingsverzoeken (Wro na 1 

juli 2008)

Aanvraag ontheffing (gebruiks-

ontheffing)

Verleende bouwvergunningen

Voor bouwinformatie of het 

bekijken van ter inzage liggen-

de stukken kunt u langskomen 

bij de afdeling Vergunningen en 

Toezicht op werkdagen van 8.30 

uur tot 12.30 uur. Op dinsdag is 

de afdeling alleen op afspraak 

open van 15.00 – 19.00 uur. U 

kunt een afspraak maken via 

telefoonnummer (030) 2289411. 

Voor informatie over bestem-

mingsplannen en/of een gesprek 

met een plantoetser dient u altijd 

een afspraak te maken via boven-

genoemd telefoonnummer.

maan-

dagmiddag 19 oktober 2009.

Milieuklachten

Vergunningen en Toezicht 

Werk in uitvoering

Paltzerweg t/m december afgesloten voor verkeer

Tol-

huislaan  Taveernelaan  Julianalaan

Vergadering

welstandscommissie
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Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk Tel. (0346) 21 10 55

Veiligheidsmonitor 

Informatie



Jasper van de Visch had voor zijn 

pensionering een stukadoorsbedrijf 

en heeft nooit eerder wat met hout-

draaien gehad. ‘Ik ga op donderdag 

altijd koffiedrinken met wat oudere 

mannen. Een van die mensen maakte 

uit hout kleine vrachtautootjes. Hij 

vertelde dat hij de wielen daarvan 

niet kon draaien en daarom lessen 

houtdraaien ging volgen bij Christi-

aan Jörg in Utrecht. Dat leek me 

interessant en ik besloot met hem mee 

te gaan. Ik was meteen enthousiast en 

sindsdien vult houtdraaien een groot 

deel van mijn tijd.’ Van de Visch 

is secretaris van de afdeling Lek-

stroomdraaiers en lid van het bestuur 

van RADIUS. Thijs Pons is als bio-

loog werkzaam bij de Universiteit 

Utrecht. Hij heeft het houtdraaien 

een jaar of vier geleden na lange tijd 

weer opgepakt. ‘Dat gebeurde na een 

bezoek aan Zuid-Afrika. Ik heb vroe-

ger al eens een primitief draaibankje 

gehad, maar daar kon ik niet zo goed 

mee overweg. Toen ik die Afrikaanse 

houtsnijders zo geweldig bezig had 

gezien, wilde ik de hobby toch weer 

oppakken.’ Pons heeft ook les van 

Christiaan Jörg gehad. 

Expositie

Werkstukken van leden zijn kunstui-

tingen, die ook vaak een praktische 

functie hebben. ‘De vormgeving is 

natuurlijk het belangrijkste, maar het 

is leuk als je ziet dat een presen-

teerschaaltje ook al zodanig gebruikt 

wordt’, vertelt Thijs Pons. Het werk 

van de leden wordt ook tentoon-

gesteld. In de expositieruimte van 

Foodplaza, op de eerste verdieping 

van City Plaza in Nieuwegein, expo-

seren Lekstroomdraaiers van 3 tot en 

met 30 oktober hun werk. Pons laat 

foto’s van zijn werk zien, waarvan 

enkele stukken op de tentoonstelling 

in Nieuwegein komen te staan. Hij 

combineert draaien soms ook met 

houtsnijden.

Kerststallen

‘Naast wat we zelf maken, geven we 

onszelf bij de Lekstroomdraaiers ook 

opdrachten’, vertelt Van de Visch. 

Hij krijgt ook wel eens niet-commer-

ciële verzoekjes om iets te maken. 

‘Mijn jongste dochter is kleuterleid-

ster en heeft me gevraagd padden-

stoeltjes voor de kinderen te maken. 

Die gebruiken ze bij het maken van 

stukjes uit het bos. Vorig jaar heb ik 

voor het sinterklaasfeest van de fami-

lie vijftien kerststallen met beeldjes 

gemaakt. Thijs Pons is wat minder 

dan Jasper met de hobby bezig. Hij 

geeft zichzelf opdrachten. ‘Een deel 

van mijn stukken heb ik weggegeven 

als cadeautjes.’ Er zijn ook leden die 

een specialiteit ontwikkeld hebben. 

Thijs Pons vertelt dat Adrie Bezemer 

uit Goudriaan gespecialiseerd is in 

hoedendraaien en daarmee wel eens 

op de televisie is geweest.

Houtsoorten

Jasper van de Visch gebruikt over het 

algemeen het hout dat hij krijgt. De 

houtkeus is in hoge mate bepalend 

voor het resultaat. Thijs Pons weet 

er beroepsmatig wel heel veel van. 

Hij noemt als bruikbare houtsoorten 

Amerikaanse vogelkers, lindehout, 

notenhout, esdoorn, ebbenhout en hij 

heeft ook het hout van een afge-

storven goudenregen uit eigen tuin 

gebruikt. Vooral hout van de taxus 

vindt hij zeer geschikt en waardevol. 

Als Jasper van de Visch de berichten 

over kapvergunningen bij de gemeen-

teberichten leest, denkt hij vaak aan 

het hout. Hij kan het goed gebruiken 

en weet het hout ook weer een nieuw 

leven geven. Hij hoopt dat mensen 

aan hem denken voor ze het hout 

afvoeren.

Nieuwe leden

De afdeling Lekstroomdraaiers heeft 

twintig leden, waarvan drie uit de 

gemeente De Bilt. ‘Een aantal leden 

zou je semiprofessioneel kunnen 

noemen. Die staan bijvoorbeeld op 

kunstmarkten of bieden op andere 

manieren hun werk te koop aan. Onze 

leermeester Christiaan Jörg is vol-

ledig professioneel houtdraaier. Hij is 

ook een van de initiatiefnemers van 

RADIUS geweest. We gebruiken tra-

ditionele ambachtelijke technieken, 

maar werken ook met technische ver-

worvenheden zoals een elektronisch 

regelbare draaibank.’ De leden van 

de afdeling komen om de zes weken 

bijeen. ‘We zouden graag wat meer 

leden willen hebben, vooral jongeren. 

Als mensen willen gaan houtdraaien 

moeten ze zich realiseren dat ze wel 

wat moet investeren’, zegt Jasper 

van de Visch. Hij heeft beiteltjes die 

wel 400 euro kosten. ‘Het is niet met 

een mesje aan de gang gaan. Je hebt 

tegenwoordig wel draaibanken die 

niet zo duur zijn en goed genoeg om 

mee te beginnen.’ Geïnteresseerden 

kunnen telefonisch contact opnemen 

met Jasper van de Visch, telefoon 

0346 212368 of per e-mail jvdvisch@

hetnet.nl.
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Mededeling: Het gemeentenieuws is 

volledig in deze rubriek opgenomen. 

Alleen voor de bekendmakingen 

en vergunningen is een selectie 

opgenomen, waarbij in ieder geval 

alle informatie over de dorpskernen 

wordt vermeld. Volledige vermelding 

van de bekendmakingen voor de 

kernen De Bilt en Bilthoven staan 

wekelijks in de BiltBuis/BC en op 

de website van de gemeente De Bilt 

www.debilt.nl.

Commissies vergaderen 
op 8 oktober 2009

De commissie Burger en Bestuur vergadert op donderdag 8 oktober om 

20.00 uur in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis Jagtlust in Biltho-

ven. De commissie Openbare Ruimte vergadert op donderdag 8 oktober 

om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis. Voorafgaande aan 

de vergaderingen vindt vanaf 19.30 uur het informeel contact plaats in de 

Bilthal van Jagtlust. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via (030) 

228 91 64 of via raadsgriffie@debilt.nl.

Vrijwilligersweek
Afgelopen week is met succes de derde vrijwilligersweek van de gemeente 

De Bilt gehouden. Ruim 100 medewerkers van de gemeente hebben de han-

den uit de mouwen gestoken bij diverse projecten.  Dit heeft de gemeente 

niet alleen gedaan. De gemeente De Bilt bedankt Agterberg BV die zich 

belangeloos heeft ingezet bij een van de projecten in de vrijwilligersweek. 

Ook willen we alle maatschappelijke organisaties bedanken die op ver-

schillende manieren hebben bijgedragen aan het succes van deze week en 

natuurlijk Stichting Samen voor De Bilt, die de vrijwilligersweek voor de 

gemeente heeft georganiseerd.  

De Gemeente De Bilt werkt al enige 

tijd met andere partijen aan een goede 

invulling voor het perceel tussen de 

Julianaschool en de Julianakerk aan 

de Julianalaan in Bilthoven. 

Dit voorjaar heeft de kerkenraad van 

de Julianakerk echter een verzoek tot 

grondruil ingediend bij het college 

van burgemeester en wethouders. In 

juni 2009 heeft het college van bur-

gemeester en wethouders laten weten 

positief te willen meedenken met 

dit verzoek. De bedoeling van het 

verzoek is dat de gezamenlijke ker-

ken (zie onderstaande achtergrond) 

dan een nieuw kerkgebouw kunnen 

neerzetten op de locatie naast de Juli-

anaschool. De bestaande kerk zal in 

dat geval worden gesloopt, waardoor 

de huidige locatie van de kerk vrij-

komt, in plaats van de locatie naast 

de Julianaschool. Dit alles heeft uiter-

aard gevolgen voor de plannen die 

eigenlijk al in een gevorderd stadium 

verkeerden. Het college wil daarom 

eerst goed naar alle aspecten van deze 

verandering kijken, voordat er een 

beslissing wordt genomen. 

Wanneer de grondruil wordt door-

gevoerd, ontstaat een nieuwe situ-

atie. De locatie waar de huidige kerk 

staat, komt vrij. De oorspronkelij-

ke kandidaten voor de in te vullen 

plek naast de Julianaschool waren 

een praktijk voor fysiotherapie en 

een tuincentrum, in combinatie met 

appartementen. Beide kandidaten zijn 

nu gevestigd aan de Koperwieklaan. 

De gemeente is nu samen met een 

stedenbouwkundig bureau bezig met 

het opstellen van een aangepast ste-

denbouwkundig plan. Dit plan dient 

om te kijken of de grondruil tot een 

situatie leidt die voldoende rekening 

houdt met alle belangen. Het streven 

is om belanghebbenden en de omwo-

nenden van de Julianalaan 42-50 eind 

dit jaar op de hoogte te kunnen bren-

gen van de mogelijke invulling van 

beide locaties, dus de braakliggende 

locatie naast de school en de huidige 

locatie van de kerk. 

Achtergrond

De kerk heeft behoefte aan een groter 

gebouw, vanwege de recente fusie 

tussen de Gereformeerde Kerk in 

de Julianakerk en de Hervormde 

Gemeente in de Zuidkapel en de 

Noorderkerk tot de nieuwe Protestan-

te Gemeente Bilthoven. Bovendien 

worden de mogelijkheden in kaart 

gebracht om in een eventueel nieuw 

kerkgebouw met zaalaccommodatie 

de functies van de huidige Magneet, 

zoals buitenschoolse opvang, een 

plaats te geven.

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de heer Wilco de Rooij, 

projectleider (030) 228 95 88 of mevr. 

Saskia van de Schaft, assistent-pro-

jectleider (030) 228 95 44.

Ontwikkelingen Julianalaan 42-50

Servicepunt naar andere 
locatie op Maertensplein

De gemeente heeft plannen om het servicepunt in Maartensdijk begin vol-

gend jaar te verplaatsen naar een leegstaand pand aan het Maertensplein 

(nummer 41). Het wijkservicecentrum MENS, het zorgloket, de Politie en 

het gemeentelijk servicepunt zullen vanuit deze nieuwe locatie hun diensten 

verlenen. De gemeente hoopt dat in de toekomst nog meer publieke dien-

sten gecombineerd kunnen worden. 

Op dit moment zijn het gemeentelijk loket Burgerzaken en het wijkser-

vicecentrum MENS gevestigd in Dijckstate gelegen aan het Maertensplein. 

Woon-, zorg en dienstencentrum Dijckstate is zeker niet uit beeld als toe-

komstig servicecentrum, want het college van burgemeester en wethouders 

wil samen met de stichting Cordaen, de SSW, en de gebruikers van diverse 

ruimten in Dijckstate, waaronder de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) 

onderzoeken of Dijckstate hiervoor geschikt te maken is. Op dit moment 

leent de benedenruimte zich daar niet voor, vandaar de verhuisplannen. De 

bestemming van het hierboven genoemde pand aan het Maertensplein 41 

is winkelvoorziening. Daarom is ontheffing aangevraagd van deze bestem-

ming. Als de procedure is afgerond dan kan worden verhuisd. De verwach-

ting is dat dit begin volgend jaar zal zijn. De openingstijden worden dan 

nader bekend gemaakt

De huidige openingstijden in Dijckstate zijn:

van 8.30 en 12.30 uur.

10.00 uur

donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Houtdraaien als creatieve hobby
door Guus Geebel

Om de kennis van het ambachtelijk houtdraaien niet verloren te laten gaan werd in 1994 de Nederlandse 

Vereniging van Houtdraaiers RADIUS opgericht. De vereniging heeft zestien afdelingen verspreid over het 

land en in totaal zo’n 700 leden. Jasper van de Visch en Thijs Pons uit Groenekan zijn lid van de afdeling 

Lekstroomdraaiers en enthousiaste houtdraaiers. Thijs Pons (links) en Jasper van de 

Visch in de werkplaats van Jasper. 



Kinderbrillen met plezier
Kinderen vinden het allang niet meer vervelend om een bril te dragen. 

Sterker nog: een bril is LEUK! En dat is te danken aan alle stoere, mooie, 

leuke, vrolijke, lieve, hippe en gekke ontwerpen van kindermonturen

van dit moment.

Bij Van Gestel Optiek, Emmastraat 38 in Hilversum wanen kinderen zich in de 

spreekwoordelijke snoepwinkel. Maar dan voor brillen! Zij hebben namelijk 

een uitzonderlijk brede collectie juniormonturen in huis. Deze collectie is de 

grootste van Het Gooi. En om te bewijzen dat er heel veel brillen zijn, die kin-

deren gráág op hun neus zetten, organiseert Van Gestel op 10 oktober de Kids 

DesignDag. Dit is een open dag, waarop de complete collectie kinderbrillen in 

huis is van onder andere Lindberg, Ray Ban junior, Youpi, Bbig en Zenka. Op 

deze dag zijn er 400 monturen te bewonderen en natuurlijk te passen. Behalve 

een heleboel hippe brillen heeft Van Gestel nog een speciale verrassing voor de 

kleine bezoekers.

Zelf je bril ontwerpen

Kinderen tussen 2 en 12 jaar oud, die het afgelopen jaar een bril bij Van 

Gestel hebben gekocht of dat op 14 oktober gaan doen, mogen samen met de 

medewerkers in de winkel een ‘kunstwerk’ maken. Zij krijgen een transparant 

montuur, dat ze zelf naar eigen ontwerp mogen beschilderen met speciale mon-

tuurverf. Na het schilderfeest wordt er een blank- of zonneglas met hun eigen 

brilsterkte ingezet . Het spreekt voor zich dat de kleine kunstenaar zijn of haar 

eigen ontwerp daarna cadeau krijgt.

Zonnebrillen voor kinderen

Kinderogen zijn kwetsbaar en zouden meer nog dan die van volwassenen 

beschermd moeten worden tegen de steeds vaker en feller schijnende zon met 

de gevaarlijke UV-stralen. Ogen kunnen net als de huid verbranden en schade 

oplopen. Dat is te voorkomen met een goede zonnebril. Gelukkig zijn er ook 

steeds meer hele coole zonnebrillen voor kinderen variërend van Babybanz 

modellen voor de allerkleinsten tot Ray Ban pilotenmodellen voor de iets 

oudere kinderen. 

Voor een afspraak op de Kids Designdag kunt u bellen met Van Gestel Optiek 

(035) 6212072, ook op een andere dag bent u van harte welkom. Kijk ook eens 

op www.vangestel.nl en op  de onlangs gelanceerde website www.ogenwijs.

com, daar kunnen kinderen spelenderwijs alles over ogen leren. 

Cadeautjes en taart

Op de Dag van de Leraar wordt in meer dan100 landen aandacht besteed aan dezelfde boodschap, namelijk 

het belang voor de samenleving van het hebben van bekwame, gekwalificeerde en gemotiveerde leraren. In 

Maartensdijk  werden de leerkrachten van de Martin Luther Kingschool verrast door de Ouderraad met voor 

elk teamlid een persoonlijk cadeautje. De leerkrachten van de OBS De Kievit en de leraren van het Groen-

horst College kregen taart bij de koffie. 

Diaklankbeeldavond Veluwe
Voor vrijdag 9 oktober a.s. om 19.45 uur in het Hervormd Centrum, Dorpsweg 

42b te Maartensdijk heeft de Commissie Oost-Europa Maartensdijk (H.C.R.) 

van de Hersteld Hervormde Kerk in Maartensdijk een diaklankbeeldavond 

georganiseerd. Dit is een unieke presentatie met overvloeiende beelden over de 

Veluwe. Over deze 'parel van Nederland' wordt op een boeiende wijze verteld 

door dhr. M. van de Ruitenbeek. Hij is natuurfotograaf en opzichter over de 

bossen te Nunspeet. 

De entree, inclusief een consumptie in de pauze, bedraagt 5 euro voor volwasse-

nen en 2,50 euro voor jongeren t/m 12 jaar en leden van de Jongerenvereniging. 

Ook is er een speciale gezinsprijs van 15 euro (twee volwassenen en alle kin-

deren tot 12 jaar). De opbrengst komt volledig ten goede aan de opvang van 

verwaarloosde / mishandelde jeugd in Roemenië.

Voor meer informatie: diaavond@live.nl / 06 17705333.

Ouder worden in goede 
gezondheid

De Activiteitencommissie van de ANBO De Bilt-Maartensdijk organiseert op 

maandag 12 oktober a.s. om 13.45 uur een informatieve middag met als thema: 

‘Ouder worden in goede gezondheid’. Een firma, gespecialiseerd in gezond-

heidsartikelen, zal een productenpresentatie verzorgen. De bijeenkomst is vrij 

toegankelijk en wordt gehouden in zalencentrum De Schakel, Soestdijkseweg 

Zuid 49b (achter de Immanuelkerk). Meer informatie vooraf tel 030 2253588.

Op woensdag 25 november a.s. wordt er een rommel-

markt op het Groenhorst College aan de Dierenriem 

te Maartensdijk gehouden. De opbrengst gaat naar 

goede doelen. Een gedeelte van de opbrengst gaat 

naar Miecisco, de zusterstad van Maartensdijk. Ook 

zal een gedeelte van de opbrengst naar een opvang-

huis voor dieren gaan van mensen die in geestelijke 

nood verkeren en die tijdelijk niet voor hun huisdier 

kunnen zorgen.

Er zijn voor deze Rommelmarkt veel nog bruik-

bare spullen nodig, zoals huishoudelijke artikelen, 

speelgoed, meubelen, boeken, cd’s enz. (Geen kle-

ding). Deze artikelen kunnen tijdens schooltijden op 

school worden afgegeven.

Op de dag is er van alles te koop. Er valt dan ook te 

genieten van soep of een broodje. De rommelmarkt 

op woensdag 25 november is van 16.00 tot 20.00 

uur.

Rommelmarkt op het Groenhorst College

Automobie lbedr i j f

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk
Telefoon 0346-214545  -  Fax 0346-213970
garage@larrypeters.nl  -  www.larrypeters.nl

VOLVO rijders opgelet!
Voor de Volvo bezitters/rijders van het verspreidingsgebied van De Vierklank een speciale 
najaarsaanbieding, tegen inlevering van deze advertentie.

controle zijn een aantal zaterdagen in oktober en november gereserveerd, per controle moet 
u rekenen op een half uur. De gratis wintercontrole omvat controle van accu, banden, 
remmen, koelvloeistof niveau en vorstbeveiliging, ruitensproeierwerking, vloeistofniveau, 
vorstbeveiliging, ruitenwisserbladen en verlichting.

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.

WIJ ZOEKEN VOOR IN DE AVONDUREN

VOOR EEN PROJECT IN BILTHOVEN

ENTHOUSIASTE

SCHOONMAAKMEDEWERK(ST)ERS

Reacties kunnen telefonisch van maandag t/m vrijdag

 tussen 9.00-16.30 op telefoonnummer 0320-242549.

www.devries� evoland.nl
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Het leven van Gerard Zwart staat in 

het teken van orgels: ‘Mijn oma in 

Maartensdijk had een 2-klaviers har-

monium. Eigenlijk was het van mijn 

grootvader, maar die is gestorven toen 

ik nog maar twee jaar was; eigenlijk 

heb ik hem dus nooit gekend. Voor 

mij was het harmonium altijd van 

mijn grootmoeder, de tweede vrouw 

van mijn grootvader en die eigenlijk 

niet mijn echte oma was, maar dat 

altijd wel voor mij was. En omge-

keerd, ik was haar kleinkind; ze hield 

van mij. Het instrument maakte als 

kind een grote indruk op me. Telkens 

als ik bij haar was, vroeg ik of ik op 

het instrument mocht spelen. Maar 

dat mocht niet. Ik moest eerst orgel 

leren spelen en dan pas mocht ik 

pas op haar orgel spelen. Het instru-

ment was een harmonium, maar wij 

noemden het een orgel. Ik wilde heel 

graag spelen en vroeg mijn ouders 

of ik op orgelles mocht. Zij hielden 

de boot wat af. Ze zagen het als een 

kinderlijke bevlieging, die mettertijd 

wel weer zou overgaan. Maar ik gaf 

niet op en bleef doorzeuren. Op mijn 

tiende verjaardag kreeg ik van mijn 

oma een schriftelijke cursus klavars-

kribo (bepaalde muzieknotatie) . Mijn 

ouders zagen een schriftelijke cursus 

echter niet zo zitten en gingen op 

zoek naar iemand die les kon geven in 

klavarskribo. Dat was het eerste begin 

en het is nooit meer over gegaan’. De 

liefde voor het oude harmonium is 

ook niet verdwenen; sinds kort heeft 

Gerard in de Adventkapel in Hol-

landsche Rading, waar hij ook gere-

geld speelt, zijn eigen antieke Franse 

drukwindharmonium en daarop zal 

op 19 november a.s. feestelijk gecon-

certeerd worden.

25 jaar

Al 25 jaar is Gerard Zwart de vaste 

organist van de Woudkapel en al zo 

lang hij kan spelen houdt hij van 

improviseren. ‘In de Woudkapel in 

Bilthoven is het gebruikelijk om na 

de preek een muzikale meditatie te 

spelen. Een goede improvisatie ont-

staat als vanzelf door de inspiratie 

die gegeven wordt door de overden-

king; als ik daarnaar luister dan word 

ik vaak door een bepaalde gedachte 

gegrepen en als ik dan enkele tonen 

begin te spelen, zetten die zich als het 

ware zelf voort. Het lijkt wel of de 

muziek zichzelf voortstuwt en daarbij 

zijn eigen gang gaat. Soms heeft het 

Amen geklonken en heb ik nog geen 

idee wat ik moet doen. Na een korte 

concentratie kan dan toch - gestuurd! 

- een mooie improvisatie komen. God 

zegene de greep is mijn motto en dat 

bedoel ik dan letterlijk’.

Meindert Boersma

In juni heeft de voorganger van de 

Woudkapel, ds. Meindert Boersma 

afscheid genomen. Aan hem zijn de 

Multimediale Meditaties opgedra-

gen. De uitvoering op donderdag 15 

oktober a.s. in zijn eigen Woudkapel 

kan met recht een multimediale pre-

sentatie genoemd worden: teksten, 

muziek en beeld zijn nauw met elkaar 

verweven en worden met beamer 

en geluidsinstallatie gepresenteerd. 

De muziekopnames zijn gemaakt op 

orgel, piano, harmonium en synthe-

sizer. De muziek, teksten en afbeel-

dingen - vrijwel alle van eigen hand 

- vormen samen een aantal meditaties 

waarin bezinning en diepgang cen-

traal staan. De door Gerard gebruikte 

computerart en studiotechniek en de 

'klassieke' muziekopnames vormen 

een onverwachte eenheid door de 

achterliggende teksten en invalshoe-

ken. Zo is er een ware multime-

dia event ontstaan: eigenzinnig en 

vrijzinnig, apart en uniek en alleen 

daarom al typerend voor De Woud-

kapel! Maar het is eigenlijk voor alle 

ruimdenkende, artistieke mensen met 

een antenne voor het religieuze in de 

breedste zin des woord!

De uitvoering is op donderdag 15 

oktober 2009 om 20.00 uur in de 

kerkzaal van de Woudkapel, Beetho-

venlaan 21 te Bilthoven. De toegang 

is vrij; na afloop is er een collecte.

Multimediale meditaties
Zelfs in de huiskamer van Gerard Zwart in Westbroek prijkt een prachtig orgel: Het is een nieuw gebouwd 

Nederlands huisorgel, maar wel in de stijl van 1780-1820. Gerard Zwart is gepassioneerd door 

toetsinstrumenten orgel, harmonium, piano en synthesizer. Op donderdag 15 oktober 2009 verzorgt 

de organist van de Woudkapel in Bilthoven een avond met als thema Multimediale meditaties.

Gerard Zwart is blij als hij toetsen voelt.

Trinity is een Nederlandse band, 

gevormd door vier enthousiaste jonge 

mensen en staat bekend om zijn origi-

nele en authentieke muziek. De band 

wordt gekenmerkt door een divers, 

christelijk repertoire en speelt liede-

ren met Latijnsamerikaanse, Peruaan-

se, Ierse folk invloeden. Zij gebrui-

ken de rijkdom van drie talen in 

hun songteksten: in het Nederlands, 

Engels en Spaans. Volgens bandlid 

Niek Smelt kan de muziekstijl van 

Trinity het beste omschreven worden 

als christelijke popmuziek met Zuid-

Amerikaanse en Ierse invloeden. ‘We 

maken naast zang gebruik van saxo-

foon, Irish whistle, Quena, Zampoña, 

Akoestische gitaar, Charango, Man-

doline, Contrabas, Basgitaar, Drums, 

Bodhran en Bombo en nog vele ande-

re instrumenten’. 

Broers

De leden van de band zijn de drie 

broers Johan (28), Elbert (25) en 

Niek (24) Smelt en een goede vriend 

van hen, Bert Bos (24). Elbert (afge-

ronde studie medicijnen) en Niek 

(afgeronde opleiding conservatorium 

muziek) wonen in De Bilt, Johan 

(civiel ingenieur) woont in Wezep en 

Bert (student Engels) in Wageningen. 

De jongens spelen op diverse gele-

genheden, zoals festivals, jongeren-

bijeenkomsten, jeugddiensten en con-

ferenties en de bandleden reizen veel 

door binnen- en buitenland om zoveel 

mogelijk mensen met hun muziek 

en boodschap te bereiken. Het vele 

spelen begon al vroeg in Peru waar 

de broertjes opgroeiden als kids van 

zendelingen en ze optraden in de kerk 

en op school onder de naam ‘los Her-

manitos’. Elbert: ‘Leuk aan de dienst 

op de 11e in De Dorpskerk is, dat 

onze pa, dominee Smelt (Bodegra-

ven), gaat preken! Dus het wordt een 

gave en internationaal getinte dienst 

met een preek die je aan zal spreken! 

Het thema is: ‘De Blinde ziet meer’. 

Tear

Sinds februari 2008 is Trinity ambas-

sadeur voor Tear. Tear verbindt men-

sen in de strijd tegen armoede. Al 

35 jaar steunt Tear hulp- en ontwik-

kelingsprojecten van lokale christe-

lijke organisaties in Afrika, Azië en 

Latijns-Amerika en biedt Tear men-

sen in Nederland mogelijkheden om 

hierbij betrokken te zijn. De band 

heeft als doel door eigentijdse passie-

volle muziek met een multicultureel 

geluid hoorders te enthousiasmeren 

in hun Geloof, in Hoop op Gods 

toekomst en Liefde voor de ander 

over grenzen heen. Trinity en Tear 

verbinden zo hun missie in de strijd 

tegen armoede. 

Wie luistert naar de muziek van Trinity 

zal, mede door de melodische klanken 

van de incafluit, Zuid-Amerikaanse 

invloeden herkennen. De voorliefde 

voor deze muziekstijl begon al vroeg 

bij de drie broers die hun jeugdjaren 

dus doorbrachten in Peru. Johan was 

anderhalf jaar oud toen zijn ouders 

naar Lima vertrokken om een kerk 

te stichten en scholen op te zetten. 

Ook zijn jongere broers Elbert en 

Niek zijn in de Peruaanse hoofdstad 

opgegroeid. Het gezin Smelt heeft er 

in totaal 10 jaar gewoond. Elbert: ‘We 

zijn opgegroeid in een land met een 

prachtige natuur en cultuur maar ook 

veel armoede. Ons schooltje stond 

tegenover een krottenwijk en onze 

vriendjes uit de klas woonden daar. 

Voordat de les begon, kregen zij eerst 

een stevig ontbijt, omdat er thuis te 

weinig geld was om de kinderen goed 

te verzorgen. Zo hebben we armoede 

in Peru van dichtbij meegemaakt’. 

Tear werkt samen met haar lokale 

partner ACED aan wijkopbouw in de 

sloppenwijken van Lima. 

Trinity in Jongerendienst 
Dorpskerk De Bilt

door Henk van de Bunt

Op zondag 11 oktober a.s. vindt er in de Hervormde Dorpskerk te De Bilt een bijzondere jeugddienst plaats, 

waaraan de landelijk bekende band Trinity muzikale medewerking zal verlenen. De jongerendienst begint 

om 19.00 uur. Alle belangstellenden - jong en oud, uit alle kernen en plaatsen in deze regio en ver daarbuiten 

- zijn van harte welkom om deze bijzondere dienst mee te maken.

Trinity bestaat uit v.l.n.r. Bert Bos, Elbert, Johan en Niek Smelt.

Kinderboekenweek in De Bilt 
Vandaag is de kinderboekenweek begonnen met als thema ‘Aan tafel! Eten 

en snoepen in kinderboeken. Bij Bouwman Boeken in De Bilt is er van alles 

te doen t/m 17 oktober. 

Zo komt schrijfster Sylvia vanden Heede voorlezen en vertellen over de 

boeken van Vos en Haas op woensdag 14 oktober en is er een kinderboe-

kenleggerontwerpwedstrijd uitgeschreven. De mooiste ontwerpen neemt 

de boekhandel dit najaar in druk. En natuurlijk is er een speurtocht door de 

winkel uitgezet. 

De kinderboekenweek duurt van 7 t/m 17 oktober en bij aankoop van een 

kinderboek ontvangt men een kinderboekenweekgeschenk van de boekhan-

del. Voor meer informatie zie: www.bouwmanboeken.nl.

Samen A27 koers bepalen
Donderdagavond, 1 oktober is op het Gemeentehuis in De Bilt door Rijks-

waterstaat een presentatie gegeven van de uitbreidingsplannen betreffende 

de A27. Veel mensen uit Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading 

waren aanwezig.

Vanuit een inwonersinitiatief wordt er op woensdagavond 14 oktober een 

bijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis van Hollandsche Rading. Doel 

van deze bijeenkomst is het gezamenlijk koers bepalen vooruitlopend op 

de voorlichtingsbijeenkomst die binnen 3 weken door RWS gegeven zal 

worden. Ontvangst vanaf 19.45 uur. Start bijeenkomst 20.00 uur.



Bel 0346 211992

of mail naar

info@vierklank.nl
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Het verkeersbeeld is voortdurend aan 

verandering onderhevig. Het wordt 

steeds drukker op de weg, wegen 

en kruispunten zijn ingewikkelder 

geworden, verkeersregels zijn veran-

derd of er zijn nieuwe bijgekomen. 

Deelnemen aan het verkeer betekent 

meer dan ooit: concentreren, letten op 

andere weggebruikers (sociaal ver-

keersgedrag), wegverloop (rotondes 

en ritsen), borden, verkeerslichten 

enz.

Intake

Iedereen weet het: onze kennis van de 

verkeersregels zakt met de jaren weg. 

Hoe zit het ook weer met kinderen 

voorin de auto? En hebben fietsers 

van rechts nu overal voorrang? Tijd 

om de verkeerskennis en -inzichten 

wat op te frissen, aan de hand van 

vragen, antwoorden én toelichtingen. 

Er zijn bij erkende rijschoolhouders 

mogelijkheden een speciaal samenge-

stelde opfriscursus te volgen. Tijdens 

een intakeles wordt dan eerst gekeken 

naar de huidige vaardigheden en hoe 

snel men dingen aanleert. Vervolgens 

wordt er een lesprogramma op maat 

samengesteld waarin men in 2 tot 6 

lessen het rijden en de bijzondere ver-

richtingen in stappen traint. Dit zodat 

men ze weer beter of helemaal onder 

de knie krijgt.

BROEM

Vaak vinden mensen die stap naar 

z’n rijschool nog een brug te ver. 

Daarom en om belangstellenden de 

gelegenheid te geven de kennis als 

automobilist ‘op te frissen’ en op de 

hoogte te blijven van de laatste ont-

wikkelingen in de regelgeving en het 

verkeersbeeld organiseert de afdeling 

De Bilt van Veilig Verkeer Nederland 

in samenwerking met SWO de Zes 

Kernen De Bilt een zgn. BROEM-dag 

(= BReed overleg Ouderen En Mobi-

liteit). Dit is een rijvaardigheidsrit 

waaraan iedere automobilist(e) van 

50 jaar en ouder uit de gemeente 

De Bilt kan deelnemen. Deze cursus 

wordt al sinds 1995 gegeven en bijna 

400 personen meldden zich in het ver-

leden hier al voor aan. Dit jaar wordt 

de opfriscursus gegeven op maandag 

26 oktober 2009 van 9.00 tot 12.00 

uur en bij voldoende belangstelling 

ook van 13.00 tot 16.00 uur bij de 

Biltse vestiging van SWO De Zes 

Kernen De Bilt aan de Jasmijnstraat 

6 in De Bilt.

Inhoud

In een tijdsbestek van 3 uren neemt 

men deel aan de onderdelen Theorie 

waarin de (nieuwe) verkeersregels 

worden behandeld, aan een ogen - en 

gehoortest; aan een rijtest in de eigen 

auto ruim een half uur rijden naast 

een ritadviseur en eventueel nog een 

verkeersquiz. Na afloop van de rit 

worden de bevindingen besproken en 

op een speciaal formulier vastgelegd 

en ontvangt men een certificaat en 

een naslagwerk. De kosten bedra-

gen slechts € 15,-, omdat deze test 

door anderen als subsidiabel wordt 

erkend.

Aanmelden

Aanmelden kan op meerdere manie-

ren: persoonlijk, schriftelijk, telefo-

nisch of per e-mail bij de beide ves-

tigingen van SWO De Zes Kernen 

De Bilt. In Maartensdijk: Maertens-

plein 96, 3738 GR, tel 0346 214161, 

info-m@swodebilt.nl of in De Bilt: 

Jasmijnstraat 6, 3732 EC; tel. 030 

2203490; e-mail: info@swodebilt.nl. 

Bij aanmelden s.v.p. naam, postadres 

en telefoonnummer vermelden. De 

aanmelding sluit zodra het maximum 

aantal deelnemers is bereikt, doch 

uiterlijk op 15 oktober 2009. 

Opfriscursus voor automobilisten
door Henk van de Bunt

Bijna iedere automobilist van 50 jaar en ouder heeft al langere tijd een rijbewijs. Wanneer men al jarenlang 

autorijdt, staat men er vaak niet meer bij stil hoe belangrijk het is de vaardigheid door ‘opfrissen’ op peil te 

houden. Althans, dat is de ervaring van verkeersdeskundigen. Daarom organiseert men ook regelmatig 

zogenaamde opfriscursussen.

Onderdeel van de cursus is o.a. een rijtest, waarin men in de eigen auto ruim 

een half uur rijdt naast een ritadviseur (lees: ervaren rijschoolinstructeur).

Iedereen die van plan is om de eerste 

of vervolgstappen op het PC-pad te 

zetten is dan van harte welkom. Vrij-

willigers van het Internetcafé staan 

klaar om te laten zien wat de verschil-

lende onderwerpen inhouden. Ook 

meer ervaren PC-gebruikers zijn van 

harte welkom om hun eventuele pro-

blemen voor te leggen.

Voorbeelden

Er zullen deze middag weer een paar 

leuke en praktische onderwerpen wor-

den behandeld en gedemonstreerd: 

Hoe kan ik mijn e-mail toch bekijken, 

wanneer ik bijvoorbeeld op reis ben 

en kan ik dan zelf ook een e-mail ver-

zenden. Ook wordt gedemonstreerd 

hoe je met Google Maps kunt ‘reizen’ 

door de straten van bijv. Amsterdam, 

Londen of New York. Geld overma-

ken met de PC is de alledaagse bena-

ming van Internetbankieren en ook 

wordt aandacht besteed aan de vraag 

hoe een treinkaartje te kopen uit de 

NS-kaartautomaat.

Er is in de pauze en na afloop, tijdens 

het ‘hapje met een drankje’ gelegen-

heid tot overleg met de vrijwilligers 

van het Internetcafé. De toegang is 

gratis. Meer informatie over het Inter-

netcafé kan men verkrijgen bij SWO-

vestiging Maartensdijk, telefonisch 

bereikbaar via 0346 214161 [HB].

Themamiddag Internetcafé Dijckstate 
Internetcafé voor Ouderen van SWO De Zes Kernen De Bilt organiseert haar najaarsthemamiddag 

in Dijckstate aan het Maertensplein 96 te Maartensdijk op dinsdag 13 oktober a.s. van 14.30 tot 17.00 uur. 

Geert Boorsma wil op de themadag van het Internetcafé graag 

belangstellenden over  de gebruiksmogelijkheden vertellen.

Cursus voetreflexzonemassage 
in Toutenburg

De Maartensdijkse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt biedt de 

mogelijkheid tot het volgen van drie ochtenden cursus Voetreflexzonemas-

sage in Toutenburg aan de Kievitlaan te Maartensdijk. 

Voetreflexzonemassage bestaat al ongeveer 5000 jaar en komt uit India en 

China. Door middel van druk en/of massage op bepaalde punten van de 

voet worden organen beïnvloed. Door beïnvloeding van de verschillende 

weefsels op de voet (huid, onderhuids bindweefsel, spier en soms periost) 

is er altijd een reactie op de huid, huidkliertjes, de lymfewegen (afvalstof-

fen) en spieren. De indicaties (reden van behandelen) die gelden voor de 

klassieke massage, zijn ook van toepassing voor voetreflexzonemassage. 

Bij deze massage zit u geheel gekleed met blote voeten op de massagebank. 

Er wordt weinig gebruik gemaakt van olie. Volgens docente Reina Wateler 

geeft het masseren van de voeten een compleet gevoel van ontspanning. In 

deze korte cursus leert men hoe de eigen voeten te masseren. Het masseren 

van bepaalde gebieden op de voeten heeft een gunstige invloed op klachten 

als o.a. rugpijn en buikpijn. 

De kosten bedragen €24 voor 3 lessen. De cursus wordt gegeven op woens-

dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en begint op 14 oktober. Meer infor-

matie en aanmelden: SWO De Zes Kernen De Bilt, Maertensplein 96, 3738 

GR, Maartensdijk tel. 0346 214161, e-mail info-m@swodebilt.nl

Vanavond ! 
Mobieltjescursus

De jongeren van de afdeling De Bilt van het Ned. Rode Kruis organiseren 

weer een nieuwe mobieltjescursus. Het is geen klassikaal gebeuren, de 

deelnemers worden gekoppeld aan een jongere en hebben zo de mogelijk-

heid om de eigen mobiel te leren gebruiken.

De vorige cursussen waren een succes. De deelnemers hebben veel opgesto-

ken van de jongeren en de jongeren vonden het erg leuk om te doen. Van de 

deelnemers werd vernomen, dat ze graag op herhaling komen! Er zijn geen 

kosten aan verbonden, alleen het mobieltje moet meegebracht worden.

Opnieuw

Reden genoeg dus om deze cursus opnieuw aan te bieden: Woensdagavond 

7 oktober a.s. is men van harte welkom in de cursusruimte van de Maar-

tensdijkse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt in Zorgcentrum 

Dijckstate in Maartensdijk. Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar en staan de  

jongeren klaar om vragen over de werking van de mobiel te beantwoorden. 

Men krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en zo een mobiel te leren 

kennen. Verdere info Annelies van Heeringen 030 2205723.

Lezing over Abdis 
van vrouwenklooster 

Op dinsdag 13 oktober a.s. geeft de Maartensdijkse historicus dr. Anne 

Doedens een lezing over de Abdis van het Vrouwenklooster van Oostbroek, 

Henrica van Erp. De organisatie ligt in handen van de Historische Kring 

D'Oude School. De lezing vindt plaats in het WVT-gebouw, Talinglaan 10 

in Bilthoven. De toegang is gratis.

Kunstlezing over 
Rogier van der Weijden

Naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het nieuwe 

M(museum) van de Stad Leuven (t/m 6 december 2009) wordt op 22 okto-

ber in de bibliotheek Bilthoven een kunstlezing gehouden door Johanna van 

Nieuwstadt, freelance kunsthistoricus. 

Deze grote meester van de vroeg-Vlaamse schilderkunst heeft dezelfde uit-

bundige stijl als Robert Campin en Jan van Eyck. Als geen ander smeedde 

hij de figuren aaneen, liet hij gezichten en gebaren spreken van heftige 

gevoelens. Zijn portretten zijn elegante karakterstudies. Zijn invloed op de 

schilderkunst benoorden de Alpen was in de 15de eeuw enorm.

De lezing wordt gehouden op donderdag 22 oktober 2009 van 10.00 tot 

12.00 uur in de Bibliotheek Bilthoven, De Kwinkelier 20. Kaarten kosten 

5,00 euro (leden) en 7,50 euro (niet-leden). Een passe-partout voor alle 4 

de kunstlezingen van Johanna van Nieuwstadt is ook verkrijgbaar en kost 

17,50 euro voor leden en 25,00 euro voor niet/leden. Kaarten en passe-

partouts zijn verkrijgbaar bij alle vestigingen van de bibliotheken gemeente 

De Bilt. Zie ook www.bibliotheekdebilt.nl
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Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Beste meneer van de enquête over 

de leefbaarheid in de gemeente De Bilt,

Mag ik alstublieft de door mij ingevulde enquête die ik u laatst toezond, 

nog even terug. Ik vulde hier namelijk in dat ik de informatievoorziening 

in onze gemeente prima vond. Dat was op dat moment ook zo. Tot voor 

kort verkeerde ik nog in de gelukzalige veronderstelling dat wij in onze 

gemeente op de hoogte werden gehouden van belangrijke zaken die ons als 

inwoners allen aangaan. Een mens kan naïef zijn.

Inmiddels weet ik beter: de A-27, ter hoogte van ons dorp, wordt zes- 

of achtbaans en een of meerdere huizen dient/dienen hiertoe te worden 

gesloopt. Dit alles werd tussen neus en lippen door gepresenteerd ten 

gemeentehuize op 1 oktober jongstleden waarbij slechts een handjevol 

bewoners was uitgenodigd. Volgens een artikel in het AD van 3 oktober 

jongstleden hadden de bewoners van het -in ieder geval- te slopen huis 

geluk dat hun buren waren uitgenodigd. Via hen waren zij op de hoogte, 

anders hadden ze niets geweten van deze presentatie.

Op geen enkele manier is ruchtbaarheid aan bovengenoemde informatie-

bijeenkomst gegeven. Navraag bij de gemeente leerde dat geen persbericht 

is uitgegaan. Ook de website van de gemeente is op dit gebied een zoek-

plaatje. Er wordt slechts via een link naar het zogenaamde 'verder' met heel 

kleine lettertjes iets gemeld hierover.

Voornoemd artikel in het AD meldt dat ‘vanwege de vele vragen en kri-

tische opmerkingen voor de bewoners van de Spoorlaan in Hollandsche 

Rading en de Oranjelaan in Groenekan nog een bijeenkomst wordt gehou-

den over dit onderwerp’.

Dit onderwerp betreft echter alle bewoners van bovengenoemde dorpen (en 

uiteraard ook van Maartensdijk). Het is namelijk niet niets als een snelweg, 

die nu al in onze achter- c.q. voortuinen ligt wellicht zo veel breder dient te 

worden. Alle inwoners zullen hierdoor in meer of mindere mate gedupeerd 

worden in de vorm van (nog) meer milieu-, geluids- en stankoverlast. Een 

gemeente die dit niet begrijpt en zo onzorgvuldig omgaat met zulke belang-

rijke onderwerpen, neemt haar inwoners op zijn minst niet serieus.

Beste meneer van de enquête over de leefbaarheid in de gemeente De Bilt, 

ik heb me bedacht, houdt u mijn enquête maar. Maar voegt u dit nog even 

toe aan mijn antwoord op de vraag over de informatievoorziening in de 

gemeente De Bilt?

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Victorine van Zalinge - Hollandsche Rading

Monsterscore Voordaan D1
Afgelopen zaterdag speelde JD1 uit tegen Fletiomare JD2. Uitgaande van 

de resultaten in de voorcompetitie wisten ze dat ze een redelijke kans had-

den om te winnen. De coach drukte ze echter op het hart de tegenstander 

niet te onderschatten en gewoon het getrainde spel te spelen. De eerst 10 

minuten waren en veel kansen maar kregen ze de bal niet in het doel. Maar 

na 10 minuten maakte Jules van Boven het openingsdoelpunt met een 

backhand net onder de kruising. Toen begon de doelpuntenregen. De meeste 

doelpunten waren van Elmar Dautzenberg die bij de tweede paal stond en er 

11 in tikte. Voordaan JD1 was duidelijk een veel sterkere tegenstander die 

maar liefst 26 keer de bal in het doel wist te tikken. De eindstand in de poule 

is nog niet beslist. Met Leusden JD1 op kop wordt het nog spannend.

Met een eindstand van 0-26 sloot Voordaan JD1 de wedstrijd af. 

[Foto: Guido van der Burg]

Helaas kwam Bloemendaal door een 

vergissing in de verdediging al in de 

tweede minuut op voorsprong door 

Teun de Nooijer. Vervolgens wist 

Stichtsche de draad goed op te pak-

ken en kon het de gelijkmaker maken 

na een mooie tip-in van Roderick 

Weusthof. Er volgden enkele kan-

sen voor beide teams, maar na een 

mooie individuele actie van Nick 

Meijer kwam Bloemendaal op een 

2-1 voorsprong. Daarna wist SCHC 

nog enkele kansen te creëren, maar 

deze werden echter allemaal onscha-

delijk gemaakt door de goed spelende 

doelman van Bloemendaal waardoor 

de ruststand van 1-2 op het scorebord 

bleef staan.

Na de thee kwam Bloemendaal scher-

per uit de kleedkamer, want de eerste 

de beste corner werd door Olmer 

Meijer afgerond. Vervolgens was het 

vlak daarna een van de jeugdige spe-

lers van Bloemendaal die op fraaie 

wijze de 4-1 mocht maken. Hierna 

was het verzet van SCHC gebroken 

en ondanks enkele kansen en een paar 

fraaie acties wist Stichtsche niet meer 

tot scoren te komen.

Voor de komende wedstrijd tegen 

de nummer 2 van afgelopen sei-

zoen, Amsterdam, is het zaak om de 

goede lijn van de eerste helft tegen 

Bloemendaal door te zetten en beter 

te verdedigen om het de aanvallers 

van Amsterdam zo lastig mogelijk te 

maken. Die komende wedstrijd is a.s. 

zondag in Bilthoven om 14.45 uur.

SCHC redt het niet tegen Bloemendaal
Nadat vorige week het eerste punt bij Oranje Zwart op de laatste minuut werd binnengehaald moest 

SCHC Heren 1 het nu opnemen tegen landskampioen Bloemendaal. Na een goede trainingsweek 

en een geconcentreerde voorbereiding kon de wedstrijd beginnen voor de ogen van het in grote getale 

aanwezige publiek zich afwikkelen.

De leerkrachten van de Julianaschool 

werden maandagmorgen verrast met 

tekeningen en werkstukjes van de kin-

deren. De leerlingen hadden vrijdag 

stiekem een briefje gekregen waarop 

dikgedrukt Geheim stond, want de 

leraren mochten het niet weten. In 

de brief werd de kinderen gevraagd 

om maandag vanwege de Dag van de 

Leraar een tekening of een kleinig-

heid voor de meester of juffrouw mee 

te nemen. ‘Vanmorgen kwamen ze er 

tot verbazing van de leraren massaal 

mee aan.’ 

De buurt

‘We hebben een grote school met 

480 leerlingen in 18 groepen en een 

team van 35 leerkrachten. Er zijn 

vandaag een paar activiteiten geweest 

die op deze dag betrekking hebben. 

Ook de Schoolcommissie besteedde 

er aandacht aan. De leden respecteren 

heel erg wat de leraren allemaal doen. 

Wij doen op onze school best veel, 

ook aan buitenschoolse activiteiten’, 

vertelt Ella Prins. De school heeft 

ook aandacht voor de buurt. Op een 

vrijdag in november tussen 17.00 en 

19.00 uur is er een borrel en een hapje 

gepland voor de omwonenden van de 

school. De juiste datum wordt nog 

bekend gemaakt. ‘We betrekken de 

buurt altijd overal bij.’ 

Veilig

Op 7 oktober zendt Teleac op Neder-

land 2 de Avond van het Onderwijs 

uit. Om 20.50 is hier ook de verkie-

zing van de Leraar van het Jaar te 

zien. ‘Daar doen we niet aan mee. Wij 

vinden dat we met zijn allen werken’, 

zegt Ella Prins. ‘Je bent een team en 

iedereen heeft zo zijn kwaliteiten. Als 

het zou gaan om de school van het 

jaar zou ik dat wel wat vinden.’ Wat 

Ella Prins wel leuk lijkt is een leraar 

een week lang kanjer van de week 

te maken. ‘Die ga je dan een week 

lang in het zonnetje zetten. Op die 

manier komt iedereen een keer aan de 

beurt. Niet als de beste, maar gewoon 

om wat extra aandacht te geven.’ 

Ella Prins vindt dat de communicatie 

op school heel goed verloopt. ‘De 

leerkrachten komen altijd voor de 

kinderen op, ook in contacten met de 

ouders. Je ziet dat ze echt plezier in 

het werk hebben. Ze zorgen er ook 

voor dat de kinderen zich veilig voe-

len.’ Uit een tevredenheidsonderzoek 

blijkt dat de kinderen zich op school 

en op het schoolplein veilig voelen. 

‘Dat komt mede omdat ons team op 

het schoolplein loopt en kinderen 

altijd bij ze terecht kunnen. ‘Dat kost 

veel energie, want even ergens rustig 

voor jezelf gaan zitten zit er hier niet 

in. Maar als iedereen zegt we voelen 

ons hier veilig bij jullie, krijgen ze er 

wel wat voor terug.’

Het hele jaar Dag van de Leraar
op Julianaschool 

door Guus Geebel

Maandag 5 oktober was het de Dag van de Leraar. In de vlaggenmast van de Julianaschool in Bilthoven hing 

die dag een speciaal voor deze dag vervaardigde vlag. ‘Allemaal anders, samen sterk!’, luidt het thema 

van de dag dit jaar. ‘Dat is op onze school het hele jaar door van toepassing’, aldus de directeur van de 

Julianaschool Ella Prins. ‘Als je elkaar daarin respecteert kun je ook heel goed samenwerken. 

Het is net als in een klas met kinderen. Je moet kunnen omgaan met verschillen, want iedereen is anders.’ 

Het team leerkrachten van de Julianaschool in Bilthoven.

Een speciale vlag voor Dag van de Leraar.



Zowel Hees als SVM is van plan om dit 

jaar te promoveren naar de 3de klasse. 

De ploegen stonden bij het begin van 

de wedstrijd beiden op 9 punten. SVM 

had een wedstrijd minder gespeeld 

en kon dus bij winst een gaatje slaan 

met de concurrent. Bij SVM deden de 

geblesseerde keeper Dominic Janssen 

en spits Henri Stone niet mee. Richard 

de Groot stond daarom in het doel en 

de jeugdige Mike de Kok mocht deze 

keer na twee goede invalbeurten in de 

basis beginnen.

De 1ste helft bleef doelpuntloos, hoe-

wel beide ploegen wel kansen kregen. 

Belangrijkste wapenfeiten voor SVM 

waren een hard ingeschoten vrije bal 

van Kevin van Dronkelaar en een 

schot op de lat van Tom Janssen. 

Grootste kans was er voor de spits 

van Hees, die weliswaar in buiten-

spelpositie alleen op keeper De Groot 

af mocht. De SVM goalie haalde de 

spits onderuit en mocht blij zijn, dat 

de scheidsrechter het bij een gele kaart 

hield. De spelers en toeschouwers van 

Hees gilden het uit voor een rode 

kaart.

Middenveld

De doelpunten vielen in de 2de helft. 

In de 46ste minuut had Hees al voor-

sprong kunnen nemen, want opnieuw 

verscheen een Hees-spits alleen voor 

de goal. Twee minuten later was het 

SVM met een grote kans. Mike de 

Kok draaide slim weg van zijn ver-

dediger en uit zijn voorzet schoot 

aanvoerder Straalman snoeihard net 

naast het Hees-doel. Daarna leek de 

strijd op een gelijkspel uit te komen. 

SVM voetbalde iets beter, maar Hees 

was vooral op het middenveld strijd-

lustiger. Die vechtlust gaf uiteindelijk 

de doorslag. 

In de 63ste minuut veroverde Hees 

op het middenveld de bal. Alle SVM-

middenvelders waren al over de bal 

heen, zodat er een enorm gat was tus-

sen middenlinie en achterhoede. Daar 

maakte Hees goed gebruik van. De bal 

werd snel geplaatst op een Hees-spits, 

die kruislings kon inschieten. De bal 

ging er binnenkant paal uit, maar de 

2de Hees spits gleed de bal alsnog 

over de doellijn (1-0). In de 72ste 

minuut had Rik Vos, ingevallen voor 

de onzichtbare Tom Janssen, de gelijk-

maker op zijn hoofd. De voortreffe-

lijke voorzet van Mike de Kok kopte 

Vos echter precies in de handen van de 

sterke keeper van Hees. Twee minuten 

later besliste Hees de wedstrijd. Op 

een diepe bal mocht de Hees-spits in 

buitenspelpositie alleen af op keeper 

De Groot. De SVM-keeper dreef de 

spits naar buiten maar zijn voorzet op 

zijn collega-spits was op maat (2-0). 

SVM kreeg nog wat kleine kansen, 

maar de wedstrijd was toen eigenlijk 

al gespeeld. In de 89ste verspeelde Rik 

Vos nog knullig de bal in de voorhoe-

de. Hees speelde de counter prima uit 

en keeper Richard de Groot werd voor 

de derde maal gepasseerd. (3-0).

DOSC

Hees vierde de overwinning alsof het 

kampioenschap al binnen is. Zover is 

het nog niet, maar Hees deelde wel een 

gevoelige tik uit aan SVM, dat weer 

met beide benen op de grond staat. A.s. 

zaterdag kan SVM het weer goedma-

ken. In Maartensdijk komt dan DOSC 

uit Den Dolder op visite. Deze derby 

staat altijd garant voor spektakel. De 

wedstrijd begint om 14.30 uur.
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Kampioenen bij 
Tweemaal Zes

De traditie van kampioenschappen -zeker de laatste jaren- is binnen 

korfbalvereniging Tweemaal Zes afgelopen zaterdag op spectaculaire 

wijze voortgezet. Na vijf competitieronden konden al maar 

liefst 4 jeugdteams zich tot kampioen laten huldigen.

Door in een spannende wedstrijd met 2-2- gelijk te spelen tegen mede 

titelkandidaat Synergo kon TZ C2, met de trainer/coach Inge en Frank de 

medailles worden omgehangen.

TZ D1, uitkomend in de 1e klasse, wist tot nu toe alle wedstrijden winnend 

af te sluiten. Met een positief doelsaldo van maar liefst 47 bereikte dit team 

van Ardjan en Sam de voorjaarskampioenspoule.

Het meidenteam TZ DM2 begon het seizoen enthousiast en al snel bleek 

dat zij met veel talent een gooi konden doen naar het kampioenschap. Ook 

de door Luke en Ruud ingebrachte invallers die soms meededen zorgden er 

uiteindelijk voor dat wedstrijden gewonnen werden. Toen het laatste fluit-

signaal tegen HKC D1 klonk barstte het feest los. Super gedaan meiden. 

Ook TZ DM3 wist zaterdag al kampioen te worden. Ondanks dat er van 

enige spanning sprake was tegen RDZ D1 werd er toch snel door de dames 

een aantal doelpunten gemaakt. Verdedigend werd het goed dicht gehouden 

waardoor de voorsprong verder kon worden uitgebreid. Met maar liefst 

15-0 kon voor de meiden van Joep en Bertine uiteindelijk het feestje begin-

nen.

Kampioenschappen Jeugd

Rondom het jubileumjaar van Tennisvereniging Hollandsche Rading hebben 83 jeugdleden twee weken lang hun 

krachten gemeten tijdens de jeugdclubkampioenschappen. Dat ze aan elkaar gewaagd waren werd duidelijk door 

de vele driesetters en de spannende finalewedstrijden.

Geel, oranje, groen en blauw

Dinsdag 29 september was het bij Judokan Maartensdijk voor een zestal jiu-jitsuka’s examenavond. Bram de Bruijn 

en Jonathan Feringa slaagden voor de gele band, Oscar Kromhof voor de oranje band, Hylke de Boer voor de groene 

band en Hedda van der Hulst en Jojanneke Rijksen slaagden voor de blauwe band. Op de foto alle geslaagden.

SVM weer met beide benen op de grond

SVM heeft afgelopen zaterdag een gevoelige nederlaag geleden. Na drie gewonnen wedstrijden op rij 

werd in Soest met 3-0 verloren van Hees.



De Vierklank breidt uit. Het best gelezen huis-aan-huisblad komt 
vanaf oktober ook in De Bilt en Bilthoven.

Kom ons team versterken. Haal een frisse neus op woensdag-
middag. Vul je zakgeld aan en bezorg De Vierklank bij jou in de 
buurt. De kranten worden bij je thuis aangeleverd.

Geef je nu op! Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Geschikt voor jongeren tot 65+

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
www.vierklank.nl

Stuur een mail of bel.

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk, schilder-

werk binnen en buiten, 4 jaar 

garantie. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Avondje weg en oppas nodig? 

Meisje van 15 wil graag (in 

Groenekan) oppassen. Bel na 

17.00 uur 0346-213204

1 oktober 2 sleutels gevonden 

op de adri piecklaan 

tel 035-5772214 na 19.00 uur

Dirk, we missen je. Wij willen 

haar óók graag zien!

Je Judokanvrienden

Nieuw in Bilthoven 

AFSLANKEN met gratis 

begeleiding. Tel. 06-25085823 

www.cambridsediet.nl

Wegens uitbreiding is er weer 

plaats voor KINDEREN op 

BSO de Paddestoel. Neem voor 

info contact op met ons centraal 

bureau op tel. 030-2251998

Ook voor krullen of een kleur-

tje komt u naar BETTY’S 

CORNER! Elke vrijdag en 

zaterdag bij “Kapper Hans” 

in Maartensdijk. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022.

Zorg voor uw haar!

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iedere 

gewenste hoeveelheid. We heb-

ben er bergen van. Stal Arends, 

Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 

Tel 06-54753516

Merk TAPIJT en vinyl met 

kortingen tot 70 % .Tel 06 

30186342 of kijk op www.

mevoshop.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel.: 030-2710913.

7 kleine grammofoon pla-

ten voor de juxbox. € 20,-. 

Honingpotje met deksel bij 

erop. € 5,-. Gouda’s glorie 

botervloot van glas. € 5,-. jaren 

’50. Tel. 06-44420668

Gravure: kerkje Telage ± 1700 

Vuursche. € 25,-. Glazen sina-

sappelpers. € 5,-. jaren ’50. Tel. 

06-44420668
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5 jonge witte KONIJNEN 

met blauwe oogjes, 6 weken 

oud. € 10,- per konijntje. Tel. 

06-11124376

Nieuwe KLOOFMACHINE. € 

150,-. Tel. 0346-214084

4 WINTERBANDEN op stalen 

velg: 195x65x15 i.z.g.s. € 150,-

. voor VW of Bora. Tel. 214065 

of 06-29506849

Massief eiken tv kast. € 45,-. 

Tel. 0346-213096

Aquarium 60x30x40 cm. + 

verlichting. € 10,-. 3-Zits 

bank 220x90. € 50,-. Tel. 

06-42012570

Goed uitziende kinderautostoel-

tje met beertjes. Kleur: blauw. € 

25,-. Tel. 0346-214084

Stepper. € 25,-. Tel. 035-

5771842.

Voor € 45,- goede eethoek aan-

geboden. Zwarte stoelen. Tafel 

heeft zwarte rand. Het mid-

den is ingelegd met mooi bruin 

hout. Tel. 0346-213591

Weg. intr. verand. hang-

lamp met mooie glazen 

kap+trekveerhendel z.g.a.n. 

€ 50,-. Tel. 06-29506849 of 

214065

Siemens mobiele telefoon, 

kleurenscherm, simlock vrij. € 

15,-. Homas sjoelbak. € 20,-. 

Tel. 06-41576503

Boekenkastje 155x180x28 cm. 

3 planken, 2 deurtjes. € 25,-. 

4-pits petroleumtoestel. € 20,-. 

Tel. 06-44420668

F.A. HOOGVELD vraagt 

onroerend goed te koop, liefst 

oude gebouwen, garages, lood-

sen, boerderijen. Vlotte afwik-

keling gegarandeerd. Tel. 0346-

281558

Voor onze zoon van 1 jaar zoe-

ken wij een OPPAS voor de 

dinsdag en eventueel vrijdag. 

Uren in overleg. Bel na 19.00 

uur 06-51277689

Wij zijn op zoek naar een 

SCHOONMAKER voor 3 uur 

p/wk. info: 0346-259040 Dhr. 

M. Hoebe

Hulp in de HUISHOUDING 

gezocht die van aanpakken 

weet. Groot huis, personeels-

ruimte, strijken, enz ± 5 u. 

p/wk. dinsdag + vrijdag. Tel. 

06-51816788

Te koop aangeboden

Nootjes

* Komt uw nootje in aanmerking voor gratis plaatsing, dan mag deze per mail aan-

geleverd worden. 

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

Voor 1 koloms advertenties elke regel komt  overeen met 1 regel in de krant. 

Voor 2 koloms advertenties elke 2 regels komen overeen met 1 regel in de krant 

(behalve voor de vetgezette kop, deze blijft gewoon op 1 regel).

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.

Adverteren met een Nootje

1

2

3

4

5

6

7

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. Zie ook 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.)

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

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

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

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

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 

voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 

afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 

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

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

06-54967985

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

Gevonden

Te koop gevraagd

Nootjes per e-mail*

Diabetes
metercontroledag

Woensdag 14 oktober a.s. organiseert Apotheek 

Maertensplein de Metercontroledag voor diabe-

tespatiënten. Op deze dag kan men gratis en vrij-

blijvend de bloedglucosemeter laten controleren. 

De meter zal die dag worden gecontroleerd op de 

juiste werking en toestand waarin deze verkeert. 

Ook uw handelswijze bij het ‘bloedprikken’ wordt 

besproken. In de apotheek is een speciale ruimte 

gereserveerd, zodat de privacy is gewaarborgd en 

alle benodigdheden voor deze controle zijn aanwe-

zig. Belangstellenden dienen de eigen meter, prik-

apparaat, lancetjes en teststroken mee te nemen. 

Belangstellenden kunnen een afspraak maken op 

0346 210605. De controle zal ongeveer 15 minuten 

in beslag nemen. Verder is het mogelijk om vrijblij-

vend nieuwe producten te bekijken.

J.V.V. Glasbewassing
Net werkende glazenwasser.

Wassen, zemen en houtwerk.

Tevens reinigen dakgoten en al uw vloeren.

Tel. 06 - 24 99 63 31

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Bart Berkhout staat al meer dan tien jaar elke zater-

dag met een stroopwafelkraam op het plein van 

winkelcentrum De Kwinkelier in Bilthoven. Bart 

woont in Waddinxveen bij Gouda, waar hij onder de 

naam De Stroopwafelbakker een eigen bedrijf heeft. 

Daar bakt hij met zes man personeel machinaal de 

verpakte stroopwafels. In de kraam gebeurt dat op 

ambachtelijke wijze. ‘We maken stroopwafels van 

de beste kwaliteit en volgens eigen recept.’

Het stroopwafelbakken heeft Bart Berkhout in de 

kraam geleerd. ‘Ik werkte toen nog voor een baas, 

maar ruim tien jaar geleden heb ik het bedrijf van de 

vorige eigenaar overgenomen.’ Bart heeft heel veel 

vaste klanten en voor de gezelligheid helpen altijd 

wat kinderen mee in de kraam. ’Als ze iets ouder 

zijn mogen ze hier zelfstandig staan.’ Behalve in 

De Kwinkelier staat De Stroopwafelbakker ook 

elke zaterdag met een kraam in winkelcentrum 

Bisonspoor in Maarssen en op de markt in Zeist. 

Berkhout staat met plezier in De Kwinkelier, maar 

hoopt dat het winkelcentrum nu gauw een opknap-

beurt krijgt. (GG)

Gezellige drukte bij de kraam.

Stroopwafelbakker 

een begrip in 

De Kwinkelier

EHBO leren?
Nog enkele plaatsen bij de EHBO

cursus van het Rode Kruis!

Start: 4 november, 19.30 tot 21.30 uur,

15 lessen op woensdag. Plaats: Rode Kruis 

gebouw, Laurensweg 13, De Bilt

Kosten: € 275, incl. materiaal, boekje en examen

Info: www.rodekruis-debilt.nl of 0346 212529

Zie ook het bericht elders in De Vierklank
Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl
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Engelen is sinds haar geboorte nier-

patiënt en heeft in 2004 een nier van 

haar vader gekregen. Beiden hebben 

ze in de periode erna nog lange tijd in 

het ziekenhuis gelegen. Bij Engelen is 

de nier goed aangeslagen, maar haar 

vader is door verscheidene complica-

ties na de operatie zelf ook nierpatiënt 

geworden. Engelen vraagt aandacht 

voor dit onderwerp door onder andere 

deel te nemen aan de World Trans-

plant Games en hoopt iedereen over 

te halen orgaandonor te worden. Ook 

zet zij zich actief in voor de Stichting 

Sport en Transplantatie.

De Stichting Sport en Transplanta-

tie faciliteert en stimuleert actieve 

sportbeoefening door orgaangetrans-

planteerden. Transplantatie bete-

kent een nieuw leven. Een leven dat 

getransplanteerden met beide handen 

aangrijpen. Zij laten dit onder meer 

zien door als sporter aan de tweejaar-

lijkse World Transplant Games deel 

te nemen. Het succes van transplan-

tatie geeft hoop aan mensen die op 

de wachtlijst staan voor een nier-, 

lever-, hart-, long- of beenmergtrans-

plantatie. Het bevorderen van donor-

registratie is de beste manier deze 

patiënten te helpen.

De 18de Wereldspelen worden in 

2011 in Göteborg – Zweden gehou-

den van 18 tot en met 25 juni. Enge-

len hoopt ook dan weer deel te nemen. 

Voor meer informatie over de 

Stichting Sport en Transplantatie 

raadpleeg de website www.sporten-

transplantatie.nl.

Medailles voor deelneemster World Transplant Games

Michelle Engelen wint een zilveren en twee bronzen medailles

Op maandag 28 september ontving wethouder Herman Mittendorff winnares Michelle Engelen 

op het gemeentehuis. Engelen nam deze zomer deel aan de World Transplant Games in Australië 

en kwam thuis in Bilthoven met drie medailles: een zilveren medaille voor de atletiekestafette 

en twee bronzen medailles voor badminton – enkel en dubbel. 

Wethouder Herman Mittendorff en winnares Michelle Engelen

Met Tim Meijers op de plaats van 

de afwezige Wouter van Brenk ging 

onder herfstachtige omstandigheden 

deze wedstrijd van start. De Maar-

tensdijkers namen vanaf het begin het 

initiatief en kwamen vrij snel op een 

2-0 voorsprong. Dindoa haakte aan 

en kon de stand daarna weer gelijk-

trekken (2-2). Tot de 25ste minuut 

(7-6) kon de thuisploeg maar moeilijk 

afstand nemen, maar in de laatste 10 

minuten van de 1e helft werd met 

drie treffers op rij de marge vergroot 

.(10-6).

Dindoa startte de 2e helft met een 

hoger baltempo in de hoop alsnog 

de aansluiting te kunnen bewerk-

stellingen terwijl Tweemaal Zes in 

deze fase matig was in de afronding. 

Het resultaat was dat Dindoa 2 keer 

kon scoren. Daarna was het weer 

Tweemaal Zes die het initiatief naar 

zich toetrok en daarna geen moment 

meer in gevaar is geweest. Via een 

tussenstand van 15-10 werd uiteinde-

lijk een 17-13 eindstand bereikt. Met 

deze overwinning houdt Tweemaal 

Zes de 3e plaats in handen, terwijl de 

tegenstander Dindoa nu samen met 

Oost Arnhem/ Hotel Warnsborn de 

laatste plaats inneemt. Aankomende 

zaterdag 10 oktober speelt Tweemaal 

Zes uit tegen het met 3 punten op de 

gedeelde 5e plaats staande GKV in 

Gorinchem. Aanvang 15.30 uur.

Tweemaal Zes op koers na winst tegen Dindoa
In de eerste helft van de veldcompetitie staan de korfballers uit Maartensdijk na 4 wedstrijden 

op een 3de plaats in de Landelijke Overgangsklasse A. Een plek die aan het einde van dit veldseizoen recht 

geeft op promotie naar de veld Hoofdklasse! In de 5de ronde, afgelopen zaterdag, moest dan ook gewonnen 

worden tegen Dindoa uit Ermelo om mee te blijven doen voor deze promotieplaats op de ranglijst.

Carlijn Vos in een aanvallende actie van TZ.

Van Barneveld 

verlengt
Zaterdag, voorafgaande aan de 

thuiswedstrijd van DOS 4 verlengde 

Maurice van Barneveld het sponsor-

contract met DOS. De komende vier 

seizoenen fungeert zijn bedrijf als 

shirtsponsor van DOS 4. 

Op de foto staan de spelers van het 

team en de sponsor met een mooie 

bos bloemen.

Vink sponsort DOS3

Ruth Nagel van Vink Witgoed heeft zich voor een periode van vier seizoe-

nen als shirtsponsor aan DOS 3 verbonden. Afgelopen zaterdag was het 

moment om bij de thuiswedstrijd van DOS 3 de nieuwe tenues officieel uit 

te reiken. Op de foto staan de spelers in de nieuwe tenues, met sponsor Ruth 

Nagel van Vink Witgoed (met bloemen).

Salvoteams presteren prima
Zaterdag stonden voor de dames de eerste thuiswedstrijden op 

het programma. Dames 1 tegen US uit Amsterdam en Dames 2 

tegen Oberon uit Weesp. Beide teams wonnen redelijk gemakkelijk 

hun wedstrijden. Ook de heren wonnen sinds jaren weer eens van 

Lovoc uit Loosdrecht.

Dames 1

Het team van US bestond uit veel jonge, lange meiden die indruk maakte 

bij het inslaan. Salvo liet zich echter niet uit het veld slaan door al dit 

aanvalsgeweld. De dames begonnen erg fanatiek en geconcentreerd aan de 

wedstrijd. Vooral met de servicedruk van Salvo wist US zich absoluut geen 

raad. De eerste 2 sets werden al snel binnengesleept met 25-14 en 25-13. 

In de derde set paste de coach van Salvo wat wisselingen toe. Het spel 

werd hierdoor wat slordiger. Dit gaf de lange meiden van US moed en zij 

begonnen eindelijk te blokkeren. De servicedruk van Salvo werd iets min-

der. Uiteindelijk ging de set met 25-23 naar de bezoekers. Salvo verwerkte 

dit setverlies gelukkig erg goed. In de vierde set ging het lang gelijk op. 

Aan het eind zorgde Salvo echter weer voor een paar goede opslagbeurten 

waardoor setwinst en overwinning voor Salvo waren met 25-21 en een 3-1 

eindstand.

Dames 2

De beloften gingen vol overtuiging van start. Veel servicedruk en een 

gevarieerde aanval gaven tegenstander Oberon in de eerste twee sets geen 

schijn van kans. Met name Nienke Dalmeijer en Martine Vringer scoorden 

er op los. De eerste twee sets werden gemakkelijk gewonnen. Met 25-12 

en 25-14. De 3e set kwam de tegenstander terug in de wedstrijd. Dit was 

ook aan Salvo zelf te danken. Veel foutieve services, slap aanvalsspel en 

matig verdedigen waren er debet aan dat Oberon lang gelijk op kon gaan. 

Zelfs tot 19-19. Na een stevige time out van de coach trokken de meiden 

het spel weer naar zich toe en met goed aanvalspel werd de set gewonnen. 

Salvo ging keihard door in de vierde set. Opvallend in deze set was de ser-

viceserie van Suzanne Leendert met 10 punten. De setwinst viel met 25-11. 

Twee gewonnen wedstrijden en nog geen set verloren. Een prima begin van 

de competitie. 

Heren 1

Zoals altijd stond ook nu weer de wedstrijd tegen Lovoc uit Loosdrecht 

weer vol spanning. Salvo startte de eerste set goed met een uitstekende 

blokkering en goede servicedruk. Joris van der Gun speelde met een bles-

sure maar wist met veel tactische ballen toch voor gevaar te zorgen. Ook 

de middenpositie liep goed. Tom Kooy en Johan Hegeman lijken hun draai 

gevonden te hebben en zorgen voor flink wat dreiging. De tweede set was 

buitengewoon spannend. Salvo wist de eerste sets te winnen met 25-20 en 

29-27. De derde set was Lovoc heer en meester. Salvo moest even bijkomen 

van de voorgaande sets. Verlies met 11-25. In de vierde set kreeg Salvo 

weer de smaak te pakken. Pieter Dank stichtte met zijn floaterservice veel 

gevaar. Lovoc was net iets sterker met 23-25. De vijfde set was heftig. Na 

diverse matchpoints wisten de door Peter Hegeman gestuurde aanvallers 

door te drukken met 18-16. Een 3-2 overwinning op deze aartsrivaal is een 

prima resultaat.

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 9 oktober kunt u weer klaverjassen bij SVM. In de 

kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk bent u 

van harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen kost 3 

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



De prachtige verzameling werken van 

Adri Pieck heeft het hart van kunst-

historicus Marjan de Man gestolen. 

Op verzoek van de gemeente De Bilt 

inventariseerde zij onlangs het kunst-

bezit van de voormalige gemeenten 

De Bilt en Maartensdijk. 

Rondom de onlangs gehouden expo-

sitie ‘Kunst op de kaart’, die bijzon-

dere objecten uit de gemeentelijke 

collectie toonde, vertelde zij: ‘Adri 

was een zeer getalenteerde kunstena-

res, die met veel gevoel en een toefje 

eigenwijsheid prachtige dingen heeft 

gemaakt. Ik merkte dat veel mensen 

haar werk automatisch oubollig vin-

den. Maar als je even de tijd neemt 

om te genieten ben je voorgoed ver-

kocht’. De twee schilderijen uit de 

Biltse collectie, welke nu naast ander 

werk van Adri Pieck in het Hilver-

sumse museum te zien zijn geven een 

duidelijk beeld van de invloed die 

het Japonistische werk van Vincent 

van Gogh had op het oeuvre van Adri 

Pieck.

Gemeentehuis

Op het schilderij ‘Gemeentehuis van 

Maartensdijk in de avond’ is op de 

voorgrond een duidelijk aanwezige 

bloesemtak geplaatst. Bloesemtakken 

waren als symbool voor het leven 

een geliefd onderwerp in de Japanse 

prentkunst. Ook Van Gogh heeft in 

de periode dat hij door de Japanse 

prentkunst beïnvloed werd veelvuldig 

bloesemtakken afgebeeld. 

Het op de voorgrond plaatsen van een 

object is ook iets wat in de westerse 

kunst niet gebruikelijk was. Pas door 

het beschikbaar komen van Japanse 

prenten op de Europese markt aan 

het eind van de 19e eeuw, werd de 

Japanse manier van kijken en ver-

beelden overgenomen door veel wes-

terse kunstenaars.

Bosschen

Het tweede schilderij van Adri Pieck 

dat op de tentoonstelling in Hilversum 

te zien zal zijn is ‘Te midden der bos-

schen’. Hoewel de korenvelden van 

Van Gogh onmiddellijk in het geheu-

gen opdoemen zijn ook de verhoogde 

horizon, de indeling in vlakken en 

het takkenpatroon op de voorgrond 

duidelijk door de Japanse prentkunst 

ingegeven. Adri Pieck schilderde met 

beeldinvloeden uit de Japanse prent-

kunst en het werk van Vincent van 

Gogh, maar behield daarbij een heel 

eigen stijl. Het lijnenspel van de gril-

lige takken tegen het golvende gou-

den koren, de contouren van de den-

nentakken op de achtergrond; alles 

verraad een groot talent plus oog en 

liefde voor details. 

Tentoonstelling

De werken van Adri Pieck zijn onder-

deel van de tentoonstelling 'Gooise 

Vrouwen in de kunst 1850-2010' 

getoond in het Museum Hilversum, 

Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum. 

T 035 6292826. Het museum en de 

tentoonstelling zijn geopend van 

dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 

17.00 uur.

‘Nadat we hoorden dat de zendmast 

van Roulette FM moest verdwijnen 

zijn we in de gemeente gaan zoeken 

naar een andere locatie met een hoog 

punt’, vertelt Gerrit Bakker. Er werd 

zonder resultaat contact opgenomen 

met het RIVM en de beheerder van 

de C2000 mast aan de Nieuwe Wete-

ringseweg kon op korte termijn geen 

uitsluitsel geven. ‘Met de woonstich-

ting SSW hadden we meer succes. De 

SSW stond welwillend tegenover het 

plaatsen van een antenne op een flat 

aan de Kometenlaan in Bilthoven. 

Voorwaarde was wel dat bewoners er 

in meerderheid mee in zouden stem-

men. Dat blijkt nu het geval te zijn.’

Programma’s

‘De stichting Stilob heeft twee acti-

viteiten’, vertelt Gerrit Bakker. ‘Ze 

maakt onder de naam Roulette FM 

een radioprogramma voor de gemeen-

te De Bilt en werkt samen met een 

televisieproducent voor de kabelkrant 

op de televisie.’ De stichting werkt 

alleen met vrijwilligers. Bakker is 

zelf ook vrijwilliger. ‘Zo’n veertig 

mensen aansturen is geen gemak-

kelijke klus, dat is dus wel eens 

schipperen. Het is dan wel vrijwillig 

maar niet vrijblijvend.’ Roulette FM 

is nog niet in staat om alle uren live 

te vullen. Sommige programma’s zijn 

opgenomen en muziekprogramma’s 

komen rechtstreeks uit de computer. 

‘Sinds dit jaar treden we wat meer 

naar buiten. We waren bij activiteiten 

op Koninginnedag, bij de braderie 

op de Hessenweg in het voorjaar en 

we stonden in september op de Vrije-

tijdsmarkt. Op 24 oktober zenden we 

de hele dag live uit vanaf het winkel-

centrum Planetenbaan dat vijftig jaar 

bestaat.’

Activiteiten

Roulette FM is voor een deel van de 

inkomsten afhankelijk van de subsi-

die van de gemeente. ‘We zijn met 

de gemeente in gesprek om de raads-

vergaderingen uit te zenden.’ Behalve 

op 106.6 FM is de radio ook op de 

kabel te ontvangen en via internet 

te beluisteren op www.roulettefm.nl. 

‘We hebben recent onze programme-

ring aangepast’, vertelt Gerrit Bakker. 

‘We willen wat meer aandacht aan 

informatie geven.’ De School voor 

Journalistiek verzorgt van maandag 

tot en met donderdag van 18.00 tot 

19.00 uur het programma Campus 

radio. Het is een programma ver-

zorgd door studenten van die school 

gericht op jongeren uit de regio. ‘In 

het programma gaan ze in op wat 

studenten in Utrecht bezighoudt en 

waar ze tegenaan lopen. Ze maken 

het echt speciaal voor Roulette FM. 

Tussen 19.00 en 21.00 uur zenden we 

het programma Regioblik uit. Daarin 

nemen we zaken door die op die dag 

gebeurd zijn of gaan we in op acti-

viteiten die de komende dagen staan 

te gebeuren. Daarvoor maken we 

gebruik van eerder gemaakte opna-

men of we bellen mensen tijdens de 

uitzending. Het programma wordt de 

volgende morgen tussen 7.00 en 9.00 

uur herhaald.’ De radiozender gaat 

ook samenwerken met De Vierklank. 

Daarbij valt te denken aan uitwisse-

ling van informatie en elkaar verster-

ken d.m.v. reclame.

Vrijwilligers

Roulette FM kan nog steeds vrijwil-

ligers gebruiken die bij informatieve 

programma’s willen helpen. ‘Dat kan 

presenteren zijn, maar ook een pro-

gramma ondersteunen, het ontvan-

gen van mensen of allerlei andere 

zaken regelen. Belangstellenden kun-

nen zich aanmelden bij info@roulet-

tefm.nl. We hebben vrijwilligers uit 

de gehele regio. Uit alle delen van 

de gemeente De Bilt, maar ook uit 

Amersfoort, Utrecht en Hilversum.’ 

Regelmatig breken medewerkers 

van Roulette FM ook door. ‘Ivo van 

Breukelen heeft heel lang bij Stilob 

gewerkt, maar is nu radio-dj bij het 

landelijk radiostation Slam!FM. Rudy 

Mackay werkt nu bij 3FM, maar is 

hier begonnen en zo zijn er nog meer 

voorbeelden. Lokale omroepen zijn 

vaak een kweekvijver voor de regi-

onale en landelijke omroep’, aldus 

Gerrit Bakker.
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Bij het afval dat wij produceren

blijkt plastic vaak te domineren

maar er is nu een start

met plastic afval apart

een initiatief om te waarderen

Guus Geebel
Limerick

Oplossing voor antenneprobleem Roulette FM

door Guus Geebel

Roulette FM meldde onlangs dat de etherontvangst van de zender in gevaar komt. Het perceel aan de Nieuwe 

Weteringseweg waar het radiostation zijn zendmast heeft geïnstalleerd is verkocht. Dat betekent dat de 

zender op korte termijn die locatie moet verlaten. Er is naarstig naar een andere plaats voor de zendmast 

gezocht. Een gelukkige Gerrit Bakker, voorzitter van de stichting Stilob,

kon op 29 september melden dat die gevonden is.

Voorzitter Gerrit Bakker in de studio van Roulette FM.

Werk van Adri Pieck in Museum Hilversum

door Henk van de Bunt

Twee schilderijen van de kunstenares Adri Pieck (Hollandsche Rading, 1894 - 1982), uit de collectie van de 

gemeente De Bilt, worden tijdens de tentoonstelling 'Gooise Vrouwen in de kunst 1850 - 2010' getoond in 

het Museum Hilversum. Deze expositie, die te zien is van 3 oktober 2009 tot en met 28 februari 2010 in het 

Museum Hilversum, toont werk van vrouwelijke kunstenaars uit het Gooi die werkten in de periode

1850-2010 en bevat onder meer werk van de zusjes Gretha en Adri Pieck.

Rietje Veltkamp van Museum Hilver-

sum verstrekte deze foto van ‘Dennen 

op wintergrond’ van Adri Pieck uit 

1928. Het is een schilderij uit een 

particuliere collectie.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
15-10

Woe.
14-10

Vrij.
16-10

9,95

Do.
8-10

Woe.
7-10

Vrij.
9-10

9,95

Elzasser zuurkoolschotel

of

Gestoofd konijnenboutje

Jachtschotel 

met puree en rode kool

of

Coq au vin
Tolakkerweg 3, 3739 JG Hollandsche Rading, 

Tel: 035 - 577 12 27, www.memoriesofchina.nl

*weekend en feestdagentoeslag € 2,-

Dagelijks geopend van 16.00 – 22.00 uur

dinsdag gesloten (behalve op feestdagen)

Onbeperkt

culinair genieten van het

Chinees/Japans keuzemenu

€ 17,50 p.p.*
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