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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

DUURZAAM VERBOUWEN

Een Prinsheerlijk verblijf voor uw Paard

Gezellige Taveerne met wisselende

dagmenu's vanaf € 9,50

Stal Prinsenburg - Vuurse Dreef -
Hollandsche Rading -Tel.: 035-5772455

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

T: 0346 - 21 08 42 

M: 06 - 16 39 15 06 

E: info@marcocolle.nl 
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Diefstal in Verzorgingshuis
De politie heeft in september een 38-jarige vrouw uit Den Haag aangehou-
den voor het plegen van een drietal diefstallen in een verzorgingshuis aan 
de Professor Bronkhorstlaan in Bilthoven.  
In de maand september hebben meerdere bewoners van het centrum aangif-
te bij de politie gedaan van diefstal van geld uit hun woning. Na onderzoek 
kon de verdachte worden aanhouden. Het gaat om vrouw die als invalkracht 
bij het verzorgingshuis werkte. Zij bekende verantwoordelijk te zijn voor 
de drie diefstallen.   

Stichting Animo is een brede wel-
zijnsorganisatie die actief is in alle 
kernen van de gemeente De Bilt en 
biedt een uitgebreid aanbod van cur-
sussen en activiteiten. De Stichting 
Welzijn Ouderen is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het ouderen-
werk en het Steunpunt Mantelzorg 
in deze gemeente. Hoewel statutair 
gevestigd in De Bilt zijn er in de 
praktijk twee vestigingsplaatsen: 
SWO-centrum De Duiventil in De 
Bilt en Dijckstate te Maartensdijk. 
Vereniging voor Samenlevingsop-
bouw (V.V.S.O.) WVT is een wel-
zijnsorganisatie met een uitgebreid 
aanbod van educatieve, recreatieve, 
creatieve en sportieve activiteiten 
voor alle leeftijdsgroepen..

Ontwikkelingen
Landelijke ontwikkelingen en de 
komst van nieuwe taken naar de ge-
meente vragen om een meer integrale 
aanpak op het gebied van welzijn. 
Ook zal een nieuwe invulling ge-
geven moeten worden aan de wijze 
waarop de taken worden uitgevoerd. 
Daarom willen de welzijnsinstellin-
gen hun taken herijken, intensiever 
samenwerken en hun activiteiten 
beter op elkaar afstemmen. Zij wil-
len dit bereiken door samen met de 
gemeente De Bilt een plan op te stel-
len voor de toekomst. In een gesprek 
voorafgaande aan de ondertekening 

vertelde wethouder Herman Mitten-
dorff, dat al onder voorgangers van 
hem de vraag leefde of het in deze 
gemeente op het gebied van welzijns-
werk wel goed georganiseerd was: 
‘Er zijn in deze gemeente wel zo’n 
15 organisaties, waarmee ieder jaar 
opnieuw rond de tafel wordt geze-
ten. Dat is op zich helemaal niet erg, 
totdat er - landelijk - nieuwe ontwik-
kelingen komen ; geen wolken, maar 
nieuwe uitdagingen op terreinen als 
jeugdzorg (de gehele jeugdzorg komt 
naar de gemeente toe), binnen de 
AWBZ, die nu buiten de scope van 
de gemeente valt komt de extramura-
le begeleiding en dagbesteding naar 
de gemeente toe. Dat gaat voor de 
gemeente De Bilt om een bedrag van 
3 à 4 miljoen euro aan extra werk.’ 

Toegerust
Mittendorff noemt ook de ontwik-
kelingen met betrekking tot de wet 
Werken naar Vermogen. Om te sti-
muleren dat zo veel mogelijk mensen 
door werk in hun eigen onderhoud 
voorzien, is een nieuwe wet ontwor-
pen: de Wet werken naar vermogen 

(WWNV). Voor wie (gedeeltelijk) 
kan werken geldt per 1 januari 2013 
de WWNV in plaats van de Wet in-
vesteren in jongeren (WIJ), de Wet 
Sociale werkvoorziening (WSW) 
of de Werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten (Wet Wajong). 
Veel van die betrokkenen zullen 
straks op de ‘gemeentelijke markt’ 
komen. Mittendorff wil de wat gro-
tere welzijnsorganisaties hierbij be-
trekken in plaats van zijn ambtena-
ren: ‘Sla de handen ineen en laten we 
er voor zorgen, dat wij voor die nieu-
we uitdagingen - en ook het nieuwe 
geld - zijn toegerust’. De wethouder 
denkt, dat goed samenwerkende wel-
zijnsorganisaties die nieuwe ontwik-
kelingen en werkzaamheden goed 
aan kunnen. 

Ook het project MENS moet daarbij 
betrokken worden. De verwachting 
is dat in het eerste deel van 2012 de 
visie en het doel van de ‘vier’ (Ani-
mo, SWO, WVT en MENS) zijn be-
schreven en dat daarna de volgende 
fase - die van de implementatie - kan 
ingaan.

Welzijnsinstellingen en gemeente 
gezamenlijk verder

door Henk van de Bunt

Drie Biltse welzijnsinstellingen Animo, SWO en WVT en de gemeente De Bilt vinden het van groot 
belang dat er een samenhangend en compleet aanbod aan (welzijns-) activiteiten beschikbaar 

is voor inwoners, in het bijzonder voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. 
Om deze verdergaande samenwerking oficieel te bekrachtigen ondertekenden zij afgelopen 

vrijdag in het gebouw van WVT een intentieovereenkomst voor intensivering van de samenwerking 
en gezamenlijk een plan voor de toekomst op stellen en uit voeren.

Zittend v.l.n.r.  H.P. Mittendorff (wethouder gemeente De Bilt), J.H. Voogt 
(voorzitter bestuur Animo), H.W. van Dis (voorzitter bestuur WVT ) en  
N. P. van Soolingen (voorzitter bestuur SWO). Staand v.l.n.r. J. Vork (interim-
Directeur Animo), R. Jansen (Coördinator WVT) en mevr. D. Haven (interim-
Directeur SWO). 

Op zoek naar bommen

Zoektocht naar meer onheil in gracht Blauwkapel. (Lees meer op pagina 3)
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

23/10	•	10.30u	-	Mevr.	ds.	B.L.	Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
23/10	•	9.00u	-	Ds.	W.C.	Meeuse,	Sliedrecht

23/10	•	18.30u	-	
Ds.	J.	Vroegindeweij,	Bilthoven

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
23/10	•	10.30u	-	

Bezinningssamenkomst,	Gerard	Visser

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

23/10	•	10.00u	-	Dhr.	Peter	Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
23/10	•	10.30u	-	Pastor	A.	Huitink

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

23/10	•	9.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma
23/10	•	16.30	-	

Ds.	Th.	V.d.	Kamp,	Nieuwegein

Hervormde Gemeente Dorpskerk
23/10	•	10.00u	-	Ds.	W.	de	Bruin,	Nijkerk

23/10	•	19.00u	-	
Ds.	G.J.	Codée	(Jeugddienst)

Pr. Gem. Immanuelkerk
23/10	•	10.00u	-	Dr.	J.	van	Amersfoort,	

De	Bilt

Pr. Gem. Opstandingskerk
23/10	•	10.00u	-	Mevr.	ds.	E.H.W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
23/10	•	10.00u	-	

Eucharistieviering,	H.	van	Doorn

Volle Evangelie Gemeente
23/10	•	10.00u	-	Dhr.	Wouter	Klop

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

23/10	•	10.30u	-	Drs.	J.	Bouma,	Bilthoven

PKN - Herv. Kerk
23/10	•	10.00u	-	

Ds.	A.	Langerak,	Achterberg
23/10	•	18.30u	-	

Kand.	G.A.	van	Ginkel,	Maartensdijk

Herst. Herv. Kerk
23/10	•	10.30		en	18.00u	-	

Dhr.	A.	van	de	Galiën

Onderwegkerkje Blauwkapel
23/10	•	10.00u	-	Pastor	B.	van	Empel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

23/10	•	11.00	uur	-	
Da.	M.A.	Verstoep,	IJsselstein

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

23/10	•	10.00u	-	
Ds.	W.	van	den	Hul,	Amersfoort

23/10	•	18.30u	-	
Ds.	J.H.	van	Daalen,	Nijkerk

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

23/10	•	9.30u	-	
Da.	M.A.	Verstoep,	IJsselstein

St. Maartenskerk
22/10	•	19.00u	-	

Eucharistieviering,	Pastor	Jozef	Wissink
23/10	•	10.30u	-	

Eucharistieviering,	Pastor	Jozef	Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

23/10	•	10.00	en	18.30u	-	Ds.	J.F.	Ezinga

PKN - Herv. Kerk
23/10	•	10.00u	-	Ds.	B.E.	Weerd,	Huizen

23/10	•	18.30u	-	Ds.	A.	Stijf,	Ede

Ontmoetingen Trefpunt

In	 tegenstelling	tot	wat	 in	het	arti-
kel	 over	 Het	 Trefpunt	 van	 vorige	
week	 stond,	 zijn	 de	 ontmoetings-
tijden	 maandagochtend	 van	 11.00	
tot	 12.30	en	woensdagmiddag	van	
14.30	tot	16.00	uur.

PvdA en de publieke sector

De	publieke	sector	als	gezondheid,	
mobiliteit	enz.	dreigt	in	het	gedrang	
te	komen.	Daarom	is	het	onderwerp	
van	de	PvdA	overdag	‘De	toekomst	
van	de	publieke	sector’.	Het	onder-
werp	wordt	ingeleid	door	Cees	van	
Rest,	 congresafgevaardigde.	 Ook	
is	 er	Nieuws	uit	 de	Gemeenteraad	
door	 Jaap	Nieuwenhuize,	gemeen-
teraadslid	 GL/PvdA.	 De	 overdag-
bijeenkomst	 vindt	 plaats	 op	 dins-
dag	25	oktober,	9.45	uur	bij	Mevr.	
v.	d.	.Hammen,	Bielalaan	6	te	Bilt-
hoven.	
De	 bijeenkomst	 is	 openbaar	 dus	
ook	 voor	 niet-leden.	 Informatie:	
tel.	 030	2286903,	030	2282813	of	
030	2201295.

Mindfulness Stressreductie

De	 kunst	 om	 je	 open	 aandacht	
te	 richten	 op	 de	 ervaring	 van	 dit	
moment.	 In	 de	 training	 volgens	
de	 methode	 van	 Kabat-Zinn	 staat	
oefenen	 centraal.	 Gedurende	 6	
weken	 kom	 je	 wekelijks	 met	 een	
groep	 bij	 elkaar	 en	 leer	 je	 ver-
schillende	aandacht-,	meditatie-	en	
yogatechnieken.	
Start	25	oktober	in	Bilthoven.	Info:	
Corja	 Kuiken	 06-55124303	 www.
corja-kuiken.nl

Bingo in Dijckstate 

SWO	 organiseert	 Bingo	 op	 de	 3e	
vrijdag	van	de	maand	in	de	inloop	
van	Dijckstate	in	Maartensdijk.	Op	
vrijdag	21	oktober	a.s.	bent	u	weer	
van	 harte	 welkom.	 De	 aanvang	 is	
om	14.15	uur,	de	kosten	zijn	€	3,00	
(voor	5	speelrondes	incl.	1	x	koffie	
of	 thee).	 Meer	 informatie:	 SWO,	
tel.	0346-214161.

MEEbus in Maartensdijk

De	 MEEbus	 staat,	 woensdag	 26	
oktober	van	10.00	tot	12.00	uur	op		
het	 Winkelcentrum	 in	 Maartens-
dijk.	 Iedereen	 met	 een	 beperking,	
handicap	 of	 chronische	 ziekte	 kan	
in	de	bus	terecht	voor	informatie	en	
advies.	Een	gratis	gesprek	met	een	
professionele	consulent,	dicht	bij	u	
in	de	buurt.	
U	kunt	in	de	bus	terecht	met	vragen	
over	 bijvoorbeeld	 vakantie,	 vrije	
tijdsbesteding,	 wonen	 of	 dagbe-
steding.	

Literaire salon

De	 eerste	 Literaire	 Salon	 van	 het	
vijfde	 seizoen	 is	weer	 voorbij.	Op	
woensdag	 9	 november	 2011,	 van	
10.00	tot	12.00	uur,	is	de	volgende	
bijeenkomst	‘Bij	Kootje	in	de	serre	
-	 Praten	 over	 boeken’.	 De	 roman	
Alles	kantelt		van	Tomas	Lieske	is	
door	de	deelnemers	gekozen	om	te	
worden	 besproken.	Aanmelden	 en	
inlichtingen:	 Koo	 Vermeulen,	 tel.	
0346	 212707,	 e-mail:	 koovermeu-
len@hotmail.com.	

Lezing over Heiligen

Op	26	oktober	a.s.	zal	Ds.	A.	Simons	
uit	 Vinkeveen	 een	 inleiding	 verzor-
gen	‘God	is	Heilig’.	Na	de	lezing	is	
er	 gelegenheid	 vragen	 in	 te	 dienen,	
die	 na	 de	 pauze	 door	 de	 inleider	
behandeld	 worden.	 Deze	 bijeen-
komst	van	het	regionale	comité	Gooi	
en	 Sticht	 van	 ‘In	 de	 rechte	 straat’	
wordt	gehouden	in	de	Ontmoetings-
kerk,	Julianalaan	26	te	Maartensdijk,	
aanvang	 19.45	 uur.	 Zie	 ook	 www.
inderechtestraat.nl	 of	 bel	 voor	meer	
informatie	 Drs.	 G.	 A.	 van	 Ginkel	
0346-213445.	 De	 netto	 opbrengst	
van	 deze	 avonden	 komt	 ten	 goede	
aan	één	van	de	projecten	van	de	IRS

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande	vrijdagavond	21	okto-
ber	 kunt	 u	 weer	 klaverjassen	 bij	
SVM.	In	de	kantine	van	deze	sport-
vereniging	 aan	 de	 Dierenriem	 in	
Maartensdijk	bent	u	van	harte	wel-
kom.	 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..

Kledinginzameling in  
Lage Vuursche

De	bekende	organisatie	Mensen	In	
Nood	 organiseert	 weer	 haar	 jaar-
lijkse	kledingactie.	Het	doel	dit	jaar	
is	 het	 financieel	 ondersteunen	 van	
onderwijs	 voor	 straatkinderen	 in	
India	en	een	waterproject	in	Kenia.	
Ook	 in	 de	 Hervormde	 Kerk	 in	
Lage	Vuursche	is	daar	gelegenheid	
voor	 op	24	oktober	 a.s.	 van	18.00	
tot	 20.00	 uur	 en	 25	 oktober	 van	
14.00	tot	17.00	uur.	Goede	gebruik-
te	 draagbare	 kleding,	 schoenen,	
lakens	 en	 dekens,	 huishoudtextiel	
en	 dergelijke	 kunnen	 in	 gesloten	
plastic	 zakken	 ingeleverd	 worden	
in	het	portaal	van	de	kerk		

‘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

Daniel van Utrecht
werkend vanuit 

christelijke 
levensovertuiging 

Dorpsweg	20,	Maartensdijk
0346-210700	

(dag	en	nacht	bereikbaar)

www.adcura.nl Jeugddienst Dorpskerk

Zondagavond	 23	 oktober	 a.s.	 om	
19.00	 uur	 wordt	 in	 de	 Dorpskerk	
aan	 de	 Burg.	 de	 Withstraat	 in	 De	
Bilt	een	jeugddienst	gehouden	met	
het	 thema:	 ‘DRUK	 en	 God’?	 De	
dienst	 wordt	 volledig	 muzikaal	
begeleid	 door	 de	 jeugdband	 van	
de	Dorpskerk	en	de	voorganger	 in	
deze	 dienst	 is	 de	 eigen	 wijkpredi-
kant	 ds.	 G.J.	 Codée.	 Na	 afloop	 is	
er	gelegenheid	om	onder	het	genot	
van	een	kopje	koffie	of	glaasje	fris	
na	 te	 praten	 in	 het	 jeugdhonk	 van	
de	Dorpskerk.	Voor	vragen	of	opmer-
kingen:	Gert	de	Geus,	jeugdouderling	
van	de	Dorpskerk,	tel.	0623098811	of	
gertdegeus@telfort.nl

Fotoclub

Maandag	 24	 oktober	 komen	 de	
leden	 van	 de	 fotoclub	weer	 bijeen	
voor	een	eigen-werk-avond.	Elk	lid	
zal	tenminste	1	foto	presenteren	in	
kleur	 en	 of	 zwart	 wit	 van	 diverse	
onderwerpen.	De	foto’s	zullen	wor-
den	besproken	en	er	kunnen	vragen	
over	 gesteld	 worden.	 De	 bijeen-
komst	wordt	gehouden	 in	het	H.F.	
Witte	Centrum,	Henri	Dunantplein	
4,	 De	 Bilt.	 De	 avond	 begint	 om	
20.00	 uur.	 Voor	 meer	 info	 op	 de	
website	 www.fotoclubbilthoven.nl	
of	035	5771318	of	0346	213363.

Dansen van Universele Vrede 

Deze	 eenvoudige,	 meditatieve,	
vreugdevolle	 kringdansen	 en	 de	
teksten	 en	 bewegingen	 zijn	 mak-
kelijk	te	leren.	De	dansen	van	Uni-
versele	 Vrede	 hebben	 hun	 wortels	
in	 het	 werk	 van	 Samuel	 L	 Lewis,	
zen-	en	soefimeester	uit	San	Fran-
cisco.	In	De	Woudkapel,	Bilthoven	
op	 23	 oktober	 2011	 van	 14.00	 tot	
17.00	uur.	
Na	 afloop	 is	 er	 een	 eenvoudige	
maaltijd.	 Aanmelden	 en	 informa-
tie:	 Dagmar	 en	 Aad	 Arjuna	 tel.	
020	 6881448	 of	 06	 15830720,	
d.aulenkamp@wanadoo.nl	 of	 aad-
dewaal@hotmail.com

Bezinningssamenkomst

De	 belangrijkste	 voorwaarde	 voor	
respect	naar	de	ander	is	een	begrip	
van	 onszelf	 dat	 alle	 grenzen	 over-
stijgt.	Voldoet	 de	 opvatting	 dat	 de	
mens	 een	 dier	 is	 met	 verstand	 in	
deze	tijd	ook	nog?	Zondag	23	okto-
ber	om	10.30	uur	met	Gerard	Vis-
ser.	Er	 is	oppas	en	gelegenheid	tot	
napraten	 met	 koffie	 of	 thee	 in	 De	
Woudkapel,	 Beethovenlaan	 21	 /	
hoek	Sweelincklaan,	Bilthoven.

Voor alle mantelzorgers

Mantelzorgers	 in	 deze	 gemeente	
worden	 van	 harte	 uitgenodigd	 om	
op	 donderdag	 10	 november	 a.s.	
van	 16.00	 tot	 19.30	 uur	 op	 de	
landelijke	 Dag	 van	 de	 Mantelzorg	
naar	de	Biltse	vestiging	van	SWO	
De	 Zes	 Kernen	 De	 Bilt	 aan	 de	
Jasmijnstraat	6	in	De	Bilt	te	komen	
voor	een	verwenmiddag	van	16.00	
tot	19.30	uur.	Deze	middag,	welke	
door	 wethouder	 Herman	 Mitten-
dorff	 zal	 worden	 geopend,	 wordt	
muzikaal	 omlijst	 door	 Leny	 van	
Schaik	en	is	voorzien	van	een	stam-
pot-buffet.	 Aanmelden	 kan	 tot	 1	
november	 a.s.	 tel.	 030	 2203490.	
Deelnemers	mogen	(maximaal)	één	
introducé	meenemen.

Doedens opnieuw bij PCOB

Dinsdag	 8	 november	 heeft	 de	
PCOB-De	 Bilt	 een	 bijeenkomst	
georganiseerd	 in	 de	 Ontmoetings-
kerk	 aan	 de	 Julianalaan	 in	 Maar-
tensdijk.	 De	 aanvang	 is	 om	 14.30	
uur.	 De	 bekende	 Maartensdijkse	
historicus	 Anne	 Doedens	 verzorgt	
een	 lezing	 ‘Onder	 de	 rook	 van	
Vrouwenklooster	 en	 Eyckenstein’.	
Twee	 eeuwen	 Maartensdijk	 uit	
negen	eeuwen	De	Bilt	of	over	non-
nen,	 edelen,	 boeren	 en	 veldwach-
ters.	Een	vogelvlucht	naar	vroeger	
tijden.
Kortom:	 de	 zestiende	 eeuw	 van	
Henrica	van	Erp	en	met	een	sprong	
de	 negentiende/vroege	 twintigste	
eeuw.
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GRATIS BEZORGSERVICE

Rost	 van	 Tonningen	 schrijft	 in	 de	
brief	 dat	 hij	 al	maanden	geleden	 zei	
een	 nieuwe	 economische	 recessie	 te	
verwachten.	Hij	denkt	dat	die	dieper	
zal	gaan	en	langer	gaat	duren	dan	de	
economische	 crisis	 van	 2008.	 Door	
de	bezuinigingen	van	de	regering	zal	
iedereen	er	in	koopkracht	op	achteruit	
gaan.	 Rost	 van	 Tonningen	 vindt	 het	
daarom	belangrijk	dat	ook	gemeenten	
zich	gaan	afvragen	hoe	burgers	en	het	
bedrijfsleven	 het	 beste	 kunnen	 wor-
den	ondersteund.
Hij	 vindt	 dat	 het	 roer	 om	 moet	 en	
geeft	 twee	 scenario’s	 voor	 De	 Bilt	
aan.	 Als	 eerste	 noemt	 hij	 verlaging	
van	lasten	voor	burgers	om	de	koop-
kracht	te	stimuleren	en	lastenvermin-
dering	 voor	 bedrijven.	 Het	 tweede	
scenario	bestaat	uit	een	aangepast	in-
vesteringsprogramma,	 dat	 vooral	 de	
werkgelegenheid	bij	bedrijven	 in	De	
Bilt	ten	goede	moet	komen.	Rost	van	
Tonningen	meent	dat	de	lopende	be-
groting	van	de	gemeente	ruimte	biedt	
om	ombuigingen	te	realiseren.	

Waardering
De	 meeste	 commissieleden	 hebben	
waardering	 voor	 het	 initiatief,	 maar	
vinden	dat	de	brief	 thuishoort	bij	de	
begrotingsbehandeling.	 Zij	 willen	
daarom	 de	 algemene	 beschouwin-
gen	 afwachten.	 Frans	 Poot	 (D66)	
meent	 dat	 er	 procedureel	 voldoende	
momenten	 zijn	 om	bij	 de	 genoemde	
problemen	 stil	 te	 staan.	Hij	 stelt	 dat	
de	gemeente	voor	een	groot	deel	af-
hankelijk	 is	 van	 de	 rijksgelden.	 ‘We	
hebben	 economisch	 gezien	 niet	 heel	
veel	in	de	melk	te	brokkelen.’	Anne-
Marie	Mineur	(SP)	steunt	het	voorstel	
van	Rost	van	Tonningen.	Zij	vindt	het	
goed	om	meer	tijd	en	aandacht	aan	dit	
onderwerp	te	geven.	
De	SP	wil	wel	duidelijk	gedeinieerd	
zien	wat	er	besproken	moet	worden.	
‘Het	gaat	er	niet	alleen	om	hoe	we	de	
lokale	 economie	 moeten	 stimuleren.	
Voor	de	SP	 is	het	ook	van	groot	be-
lang	de	crisis	te	overleven	zonder	on-
derweg	 onderwijs,	 cultuur	 of	 natuur	
kwijt	te	raken.	Het	lokale	welzijnsbe-

leid	staat	op	de	tocht	en	de	SP	vindt	
dat	zeker	zo	relevant.’

Griekse toestanden
Ebbe	 Rost	 van	 Tonningen	 zegt	 de	
brief	geschreven	te	hebben	na	de	be-
handeling	 van	 de	 Voorjaarsnota	 in	
juni	 waarover	 hij	 diep	 teleurgesteld	
was.	Hij	vindt	dat	de	 raad	er	niet	 in	
slaagt	om	echt	kaderscheppend	bezig	
te	 zijn.	 ‘We	 leven	 in	 een	 gemeente	
die	zwaar	overconsumptie	voert.’	Hij	
benadrukt	dat	we	op	deze	manier	niet	
kunnen	doorgaan,	maar	geld	moeten	
vrijmaken	voor	dingen	die	echt	nood-
zakelijk	 zijn.	 ’Er	 is	 een	 aantal	 luxe	
voorzieningen	dat	opnieuw	tegen	het	
licht	moet	worden	gehouden.	De	las-
ten	van	het	bedrijfsleven	moeten	om-
laag	om	de	lokale	economie	te	stimu-
leren.’	 Rost	 van	 Tonningen	 kondigt	
een	motie	aan	om	een	aantal	automa-
tismen	bij	de	uitgaven	tegen	het	licht	
houden,	 om	 ‘Griekse	 toestanden’	 te	
voorkomen.	Hij	 zal	 die	motie	 bij	 de	
begrotingsbehandeling	indienen.

Raadscommissie behandelt brief 
over economische crisis

door Guus Geebel

In de commissie Burger en Bestuur stond op 13 december een brief van gemeenteraadslid 
Ebbe Rost van Tonningen op de agenda. De intentie van het raadslid was om met collega-raadsleden 
een debat aan te gaan over de economische crisis en de gevolgen daarvan voor de gemeente De Bilt. 

Tot een echt debat leidde de behandeling van de brief in de commissie echter niet.

Ebbe Rost van Tonningen wil bij de begrotingsbehandeling een aantal 
automatismen bij de uitgaven tegen het licht houden.

De	250	kilo	wegende	 bom	van	1.20	
meter	lang	en	40	centimeter	breed	die	
sinds1940	in	de	slotgracht	heeft	gele-
gen,	is	snel	na	de	vondst	door	de	Ex-
plosieven	Opruimingsdienst	Defensie	
(EOD)	meegenomen	en	een	dag	later	
op	 de	 Leusderheide	 tot	 ontplofing	
gebracht.	Dat	gevaar	is	geweken	maar	
niet	 bekend	 was	 of	 er	 wellicht	 nog	
meer	onzichtbaar	explosief	materiaal	
in	de	modder	 zou	 liggen.	Dat	moest	
worden	 onderzocht	 maar	 zou	 niet	
eenvoudig	zijn,	want	de	slotgracht	is	
met	40.000	m3	ernstig	vervuilde	bag-
ger	dichtgeslibd	en	dat	moet	worden	
verwijderd	en	afgevoerd.	

Stortgracht
Het	onderzoek	is	in	volle	gang.	In	het	
midden	 van	 de	 gracht,	 op	 de	 plaats	
waar	 de	 bom	 gevonden	 werd,	 bag-
gert	constant	een	hydraulische	kraan	
de	modder	uit	het	dieper	wordend	gat	
en	vult	de	bootbak	waarop	het	staat,	
almaar	voller.	Tot	nu	toe	zijn	er	geen	
projectielen	meer	gevonden.	Maar	de	
instanties	willen	zekerheid	en	hebben	
besloten	om	grondig	door	te	zoeken.	

De	 bedrijven	 Dosco	 Baggerwerken	
en	 T&A	 Survey	 uit	 Noord	 Holland	
zijn	 twee	van	de	ondernemingen	die	
er	aan	werken.	Ze	zijn	gespecialiseerd	
in	alle	werkzaamheden	die	nodig	zijn	
voor	bodemonderzoek	en	zo	blijkt	de	
slotgracht	 een	 stortgracht	 te	 zijn	 ge-
worden,	want	er	is	intussen	heel	wat	
rommel	opgevist.	

Voortgang
Tijdens	 het	 onderzoek	 heeft	 men	 zo	
nu	en	dan	 reacties	gekregen,	afkom-
stig	 van	 metalen	 voorwerpen	 onder	
water,	maar	 tot	 nu	 toe	 zijn	dat	 stuk-
ken	ijzer	en	staal	die	ooit	in	het	water	
zijn	gesmeten.	Heel	behoedzaam	zakt	
een	duiker	bubbelend	onder	water	en	
zoekt	delen	van	de	bodem	af;	niet	al-

leen	rond	de	plek	waar	de	bom	gevon-
den	is	maar	ook	verder	van	die	plaats	
verwijderd.	De	werkzaamheden	vor-
deren	maar	langzaam	en	het	kan	nog	
wel	 even	 duren	 voor	 alles	 goed	 is	
onderzocht.	Maar	de	voortgang	 is	 te	
zien.	Intussen	mogen	de	werknemers	
echter	 niets	 vertellen	 over	 de	 stand	
van	het	onderzoek.		

Zoektocht naar meer onheil
in gracht Blauwkapel

door Kees Pijpers

Vorige week donderdag zijn we gaan kijken naar de voortgang van de werkzaamheden 
in de slotgracht bij Blauwkapel waar onlangs een vliegtuigbom zonder ontsteker gevonden is.

Het projectiel is toen afgevoerd en onschadelijk gemaakt maar er wordt onderzocht 
of er nog meer oorlogstuig onder water ligt. 

De kraan baggert de modder uit het steeds dieper wordend gat.

NS overweegt treinstation 
bij Maartensdijk

door Henk van de Bunt

De NS onderzoekt of er een treinstation in Maartensdijk 
moet komen. De Gemeente De Bilt ziet een extra station op 
het traject Utrecht-Hilversum wel zitten, maar het mag niet 
ten koste gaan van een ander station. De Bilt vreest namelijk 

dat even verderop station Hollandsche Rading sneuvelt, 
wanneer de trein ook in Maartensdijk zal stoppen. De NS wil 
eerst weten of er genoeg passagiers gebruik maken van beide 

stations. Over enkele weken is het onderzoek afgerond. 

Op	 http://mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/132c2e5c.wmv	 wordt	 van	 het	
onderzoek	 van	 NS	 gewag	 gemaakt	 en	 verdedigt	 Communicatieadviseur	
Linda	 van	 den	 Noort	 het	 gemeentelijk	 (Biltse)	 standpunt.	 Gedeputeerde	
Remco	van	Lunteren	van	de	provincie	Utrecht	ziet	zeker	voordelen	in	een	
station	bij	Maartensdijk.	‘Daarmee	hebben	we	een	plek	vlakbij	de	snelweg	
A27	waar	je	kunt	parkeren	en	op	de	trein	stappen.	Zo	kunnen	we	mensen	de	
mogelijkheid	bieden	om	snel	in	hartje	Utrecht	te	komen’.	

Rillen en trillen
Toen	wij	Anne	Doedens	-	als	invalvertegenwoordiger	in	de	BRU	-	naar	zijn	
mening	vroegen	over	deze	ontwikkelingen	verdedigde	hij	het	Bilts	stand-
punt	op	zijn	eigen	karakteristieke	wijze:	
‘Ik ril, beef en tril 
maar ‘k wil
Hollandsche Rading niet kwijt.
Als men dat maar vermijdt.’

Het baanvak Utrecht - Hilversum, waar aan Maartensdijk een halte had is 
een van de bekendste trajecten in Nederland dankzij de betonnen portalen; 
beter bekend als de Gotische Bogen welke op de monumentenlijst staat. 



VOORDEEL HELE WEEK

Runderrollade
Varkensfilet-
rollade
Kiprollade 
Schouderfilet-
rollade

500
gram 6.98

500
gram 3.98

500
gram 4.98

500
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 20 oktober
t/m woensdag 26 oktober

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Slavinken   
Rundervinken   
Rundergehaktstaven  

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Runderrollade
Kiprollade
Spekrollade

Kip-tomaat-mozzarella
salade
Filet Americain
Najaarssalade

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3.98
Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

3x 100
gram 4.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.49

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

Landgoedkaas
Heerlijke nieuwe lijn Landgoedkaas in 
allerlei varianten:
Nederlandse landgoedkaas, natuurgerijpt 
volgens Zwitserse rijpingskunst

Nieuw !

  DONDERDAG

10 soorten
 vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

BEENHAMMETJES

STOMPETOREN 
BELEGEN 

SNAAIERS 
LEKKERE BORRELWORSTJES 

HEERLIJKE 
NOTENPATÉ

RUNDVLEESSALADE 
VAN 'T HUIS

500
gram 4.98100

gram 1.39

per
zakje 1.98500

gram 3.98

op=op

6 halen / 
   5 betalen

500
gram 3.98

Zaterdag 22 oktober hangen de namen van de 
winnaars van de kleurwedstrijd in de winkel!
Kom je kijken?

Hollandse

Bospeen
Nu

0,49

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gesneden

Ananas
Volle bak

NIEUW

•  Pompoen risotto
 _____________________100 GRAM  1,25

NIEUW

•  Lasagne
VAN ZALM/BROCOLLI/COURGETTE 100 GRAM  1,25

•  Er is weer wild!
HAZENBOUT MET RODE KOOL EN PUREE

FAZANT MET ZUURKOOLTAARTJE

WILD GOULASH

Rode 

Goudrenetten 
Héél kilo

0,99 1,50
2E BAKJE GRATIS!

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
Alle rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 24 OKTOBER, DINSDAG 25 OKTOBER 

EN WOENSDAG 26 OKTOBER

Vers gesneden

Hutspot _____________ 500 GRAM  0,69

Turbana

Bananen ___________ HÉÉL KILO  0,99

Boeu�  Bourguignon

met rode kool _____ 100 GRAM 0,99

Grote Hollandse

Bloemkool __________ NU  0,99

Nu extra groot assortiment

Paddestoelen
KOM KIJKEN!
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advertentie

Rascha Peper.  

Over haar nieuwe roman ‘Vossenblond’

Locatie:  Bouwman Boeken 
Hessenweg 168  | 3731 JN  De Bilt

Aanvang: 20.00 uur (deur open 19.30 uur) 
Toegang: Kaarten € 10,00 

www.bouwmanboeken.nl

Dinsdag 25 oktober

Een jubileumavond met…

Armien	Visser	maakt	zowel	etsen	en	
als	 textielkunstwerk.	 In	 de	 BeeKk-
galerie	 exposeert	 ze	 gaiek.	 ‘Maar	
dat	 loopt	wel	eens	door	elkaar’,	 legt	
ze	 uit.	 ‘Soms	 doet	 mijn	 graisch	
werk	 denken	 aan	 textiel.’	 Nadat	 ze	
de	 kunstacademie	 in	 Rotterdam	 had	
gedaan,	kwam	ze	door	haar	huwelijk	
in	Utrecht	terecht	en	vandaar	in	Bilt-
hoven.	 ‘Voor	 mijn	 werk	 voel	 ik	 me	
altijd	 nog	 bij	 Utrecht	 horen.	 Vooral	
omdat	 mijn	 trots	 en	 eer,	 een	 groot	
wandkleed	van	1.80	x	2.40	cm	geti-
teld	De	Heilige	Geest,	in	de	Domkerk	
hangt.	Ik	heb	net	gehoord	dat	ik	met	
andere	wandkleden	 in	 januari	 en	 fe-
bruari	2012	in	de	Domkerk	een	expo-
sitie	 mag	 houden.’	 Dat	 in	 deze	 kerk	
een	 werk	 van	 haar	 een	 vaste	 plaats	
heeft	 gekregen,	 kwam	 door	 wand-
kleden	 die	 ze	 in	 de	 Oude	 Kerk	 in	
Amsterdam	exposeerde.	‘Er	kwamen	
mensen	kijken	van	een	commissie	uit	
de	Domkerk	die	op	zoek	waren	naar	
iemand	 die	 een	 kunstwerk	 in	 textiel	
kon	maken.	 Ik	kreeg	de	opdracht	en	
dat	wandkleed	is	door	een	anonieme	
koper	aan	de	Domkerk	geschonken.’	
Visser	heeft	 zich	altijd	 laten	 inspire-
ren	door	rituelen	en	gebruiken	uit	de	
hele	wereld.	‘Mijn	man	en	ik	hebben	
veel	gereisd.	Toen	ik	net	van	de	aca-
demie	kwam,	in	de	hippietijd,	waren	
we	gegrepen	door	de	Indianencultuur.	

De	 laatste	 jaren	 heb	 ik	 me	 verdiept	
in	 het	 boeddhisme.	 Dat	 is	 trouwens	
geen	godsdienst,	maar	 een	ilosoie.’	
Twaalf	jaar	geleden	bracht	een	herin-
neringstentoonstelling	 over	 Michiel	
de	 Ruiter	 bij	 BeeKk,	 waarvoor	 ook	
Visser	was	 gevraagd	 een	 bijdrage	 te	
leveren,	 haar	 op	 het	 idee	 de	 blauwe	
ruiten	uit	het	liedje	over	de	zeevaarder	
‘Met	een	blauwgeruite	kiel’	te	combi-
neren	met	boeddhistische	 teksten	als	
Grote	Wijsheid	Huist	in	het	Lichaam,	
afkomstig	uit	de	tantra	van	de	directe	
leer	 van	 Boeddha.	 ‘Sindsdien	 werk	
ik	met	vierkanten	in	mijn	etsen.’	Het	
thema	Vergankelijkheid	verwoordt	in	
haar	optiek	iets	universeels.

Glaskunst
Sascha	 Hacska	 heeft	 de	 Hogeschool	
voor	de	kunsten	Utrecht,	richting	gra-
iek,	afgerond.	Daarna	is	ze	jarenlang	
als	 kunstenaar	 actief	 geweest.	 Sinds	
2003	is	ze	vennoot	bij	Jozé	ten	Have	
VOF	 die	 onder	 de	 naam	 Kunst	 &	
Licht	exclusieve	verlichting	ontwerpt	
en	 produceert.	 ‘De	 laatste	 twee	 jaar	
heeft	 mijn	 werk	 binnen	 het	 bedrijf	
zich	steeds	meer	toespitst	op	glas	fu-
sen.	Dat	is	het	samensmelten	van	glas	
tot	 één	 geheel	 in	 een	 oven.	 Het	 be-
gon	ermee	dat	we	een	lamp	ontwier-
pen	met	gefused	glas	dat	heb	ik	toen	
onder	 begeleiding	 gemaakt.	 Dit	 ge-

beurde	steeds	en	steeds	vaker	en	twee	
jaar	 terug	 kocht	 ik	mijn	 eigen	 oven.	
Daarna	 kwam	 alles	 in	 een	 stroom-
versnelling	 terecht.	 ‘Veel	 glas	 voor	
de	verlichting	fuse	ik	zelf,	ook	maak	
ik	glasschalen	en	andere	objecten	en	
geef	glasfuse	workshops.’	Bij	BeeKk	
exposeert	 ze	 glaskunst.	 ‘Je	 kunt	 het	
verdelen	 in	 toegepast	 en	 autonoom	
werk.	Fascinerend	vindt	ik	om	op	een	
minimale	manier	een	maximaal	beel-
dend	effect	te	bereiken.	Het	is	zoeken	
naar	 de	 combinatie	 van	 lijnen,	 vlak-
ken,	kleuren	en	structuren.
Binnen	 mijn	 autonome	 werk	 gaat	
het	 om	 de	 emotionele	 communica-
tie	 en	 spanning	 tussen	 materiaal	 en	
voorwerp.	 Dit	 kan	 versterkend	 of	
vervreemdend	 werken.	 Boeiend	 is	
het	om	glas	te	combineren	met	mate-
rialen	als	wol,	staalwol	hout	en	ijzer.	
Wat	 doet	 hard	 op	 zacht	 of	 hard	 op	
hard	en	hoe	wordt	de	weerspiegeling	
beïnvloed.	Je	zou	mijn	kunst	kunnen	
zien	als	 “beeldende	poëzie”.	Kijken,	
laten	 komen,	 proberen,	 weer	 kijken,	
neerzetten,	 laten	zijn,	wachten,	doen	
en	dan	is	het	ineens	klaar...’

Ook	in	haar	werk	is	Vergankelijkheid	
een	thema.	‘Een	van	de	werken	die	ik	
exposeer	heet	zelfs	Vergankelijkheid.	
Ik	ben	veel	bezig	met	het	gegeven	dat	
dingen	constant	veranderen.’	

Expositieruimte
Armien	 Visser	 is	 een	 van	 de	 drie	
kunstenaars	 die	 indertijd	 BeeKk	
heeft	opgericht.	‘Dat	we	dat	met	een	
hoofdletter	 K	 en	 een	 kleine	 letter	 k	
spellen	 betekent	 dat	 we	 iedereen	 de	
kans	willen	geven	 in	onze	galerie	 te	
exposeren,	professionele	en	amateur-
kunstenaars.	Vroeger	was	onze	expo-
sitieruimte	het	uitleenpunt	van	de	bi-
bliotheek.	Toen	die	vrij	kwam,	kregen	

we	 die	 in	 bruikleen.	 Een	 soort	 van	
subsidie	van	de	gemeente,	zeg	maar.’	
Als	de	bibliotheek	straks	naar	De	Bilt	
verhuist,	zal	BeeKk	wellicht	haar	ei-
gen	ruimte	kwijtraken.	‘We	hopen	dat	
het	College	van	de	gemeente	De	Bilt	
ons	ook	in	het	nieuwe	gebouw	ruimte	
zal	bieden.	Het	unieke	van	onze	ver-
eniging	is	dat	al	onze	leden,	amateur	
of	beroeps,	bij	ons	kunnen	exposeren	
en	dat	loopt	altijd	prima.’

Expositie Vergankelijkheid van Sascha 
Hacska en Armien Visser bij BeeKk

door Lilian van Dijk

In de expositieruimte van de Bilthovense bibliotheek in De Kwinkelier exposeren twee 
kunstenaressen, de een met glaswerk, de ander met graische kunst. Het gezamenlijke thema is 

Vergankelijkheid, waarin beide vakcollega’s elkaar goed kunnen vinden.

Links: Sascha Hacska met een door haar ontworpen lamp en rechts Armien 
Visser bij een van haar op het boeddhisme gestoelde graieken.

Hilda	stond	in	de	rij	om	af	te	rekenen.	
‘Wij	 wonen	 in	 Gouda,	 maar	 hebben	
een	 stacaravan	bij	 de	Biltse	Duinen.	
We	komen	hier	elk	weekend.	 Ik	heb	
niet	 iets	 speciaals	 nodig,	 maar	 deze	
stalen	vaas	vind	ik	mooi.	Hij	past	bij	
wat	spulletjes	die	 ik	al	heb.	En	deze	
dikke	sjaal	lijkt	me	ook	wel	wat,	maar	
eerst	kijken	wat	hij	kost.’	Hilda	gaat	
elk	 weekend	 wel	 even	 naar	 de	 Em-
maüswinkel.	 ‘Als	 die	 hier	 niet	 was,	
zou	ik	van	de	camping	af	gaan.	Ik	ga	
nooit	 zonder	 iets	 weg.	Als	 ik	 ermee	
aan	kom,	zegt	mijn	man:	‘Die	staca-
ravan	staat	al	vol.’	 ‘Maar	dit	hadden	
we	nog	niet,’	zeg	ik	dan.’	

Boeken
Tim	uit	Bilthoven	zat	even	uit	te	bla-
zen	op	 een	 fauteuil.	 ‘Ik	koop	vooral	
boeken	 over	 van	 alles	 en	 nog	 wat.	
Filosoie,	 romans,	 natuur	 en	 klas-
sieke	 muziek.’	 Tim	 staat	 regelmatig	
in	 de	 Emmaüswinkel	 bij	 de	 boeken	
te	 neuzen.	 ‘Mijn	 huis	 staat	 nu	 zo	
vol	 boeken,	 dat	 ik	 ze	 niet	 meer	 kan	
wegbergen.	Ze	zitten	al	 in	dozen.	 Ik	
betrap	 mezelf	 er	 wel	 eens	 op	 dat	 ik	
een	boek	dubbel	heb.	Of	ik	weet	dat	
ik	een	boek	heb,	maar	ik	kan	het	niet	
meer	vinden	en	dan	bestel	ik	het	maar	
via	het	internet.’	Hoe	hij	dit	probleem	
gaat	oplossen?	‘Ik	ga	een	groter	huis	
kopen	met	een	bibliotheek.	Maar	wel	

hier	in	de	omgeving.	Ik	woon	al	acht-
tien	jaar	in	Bilthoven	en	dat	bevalt	me	
goed.’	

Vaste plek
Vrijwilligsters	 Claire	 en	 Enny	 ston-
den	op	hun	vaste	plek	in	het	voorste	
gedeelte	 van	 de	 Emmaüs	 waar	 kle-
ding	 en	 serviesgoed	wordt	 verkocht.	
‘We	hebben	de	hele	 afgelopen	week	
keihard	 gewerkt’,	 vertelde	 Claire.	
‘We	 hebben	 alles	 schoongemaakt	
en	de	zomerspullen	eruit	gehaald.	Ik	

pak	alles	in	en	dan	gaat	het	naar	onze	
opslag	 in	 Maartensdijk	 tot	 volgend	
voorjaar.’	Claire	komt	uit	Driebergen.	
‘Ik	ben	al	meer	dan	vijfentwintig	jaar	
vrijwilliger	 bij	 de	 Emmaüs	 in	 Bilt-
hoven.	 Indertijd	 waren	 er	 namelijk	
geen	 kringloopwinkels	 in	 Drieber-
gen.	Ik	vind	het	erg	leuk	werk,	vooral	
het	contact	met	de	klanten	en	 tussen	
de	 vrijwilligers	 onderling.	 Vandaag	
sta	 ik	bij	de	kettingen.	We	verkopen	
goed	en	de	klanten	zijn	heel	positief.’	
[LvD]

Najaarsmarkt Emmaüs 
haalt het beste uit de kast

De Kringloopwinkel Emmaüs in Bilthoven barstte zaterdag 15 oktober bijna uit haar voegen tijdens 
de drukbezochte Najaarsmarkt. De hele middag liepen bezoekers uit de gemeente De Bilt en ver 

daarbuiten af en aan op zoek naar leuke koopjes.

Het was zo druk bij de Emmaüswinkel in de Julianalaan dat je zo ongeveer 
over de hoofden kon lopen

Duits-Nederlandse 
ietstocht

Begin	september	was	er	de	jaarlijkse	ietstocht	georganiseerd	door	jumelage	
De	Bilt	met	24	deelnemers	uit	Coesfeld.	Het	vertrek	was	met	en	na	kofie	
met	gebak	bij	tennisvereniging	TOSS.	Daarna	vertrok	het	gezelschap	rich-
ting	de	hortensia	kwekerij	De	Bosrand	in	Soest.	Vervolgens	ging	de	tocht	
via	een	mooie	 route	naar	vliegbasis	Soesterberg,	waar	die	dag	open	huis	
gehouden	werd.	Shelters	en	bunkers	waren	ter	bezichtiging	opengesteld	met	
informatiestand’s,	 video’s	 en	 brochures.	 Na	 deze	 gebeurtenis	 stond	 weer	
een	hoogtepunt	op	het	programma:	de	oldtimers	bij	de	Dorpskerk	in	De	Bilt.	
Als	laatste	onderdeel	was	gekozen	voor	de	kunstmarkt	in	het	van	Boetzelae-
rpark.	Een	geslaagde	dag,	niet	in	het	minst	vanwege	het	contact	tussen	de	
Biltse	en	Coesfeldse	deelnemers.	Zo	is	de	jumelage	ook	bedoeld.

(Tine Rigter)
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

Expositie Gemeentehuis De Bilt
28 september | 11 november 2011

Joris Geurts
www.arttraverse.nl

schilderijen

De BRU (Bestuur Regio Utrecht) be-
sloot in augustus, dat er sprake is van 
overbediening in Bilthoven. Daarom 
werden de volgende wijzigingen 
voorgesteld: Lijn 77 houdt van/tot de 
rotonde Duivenlaan een frequentie 
van 6 ritten per uur in de spits en 4 
ritten per uur overdag. Vanaf de Dui-
venlaan gaan 2 ritten per uur door via 
de route: Hertenlaan – Leijenseweg 
– Jan van Eycklaan – Jan Steenlaan 
– Bilthoven NS – lusje Boslaan – 
Sperwerlaan en vanaf Bilthoven NS 
via dezelfde route terug naar de Dui-
venlaan en verder naar Utrecht Cen-
traal. Daarnaast worden de ritten van 
lijn 277 opgeheven. Lijn 277 is een 
spitsbus en rijdt alleen van Bilthoven 
naar Utrecht. De bezetting van de rit-
ten is volgens de BRU beperkt en de 
reizigers kunnen zonder capaciteits-
problemen worden opgevangen in de 
ritten van 77.
De 88-jarige Corry van Wessem uit 
Bilthoven wordt hard getroffen door 

de bezuinigingen in het openbaar 
vervoer. De bushalte in haar buurt be-
staat volgend jaar niet meer. ‘Ik kom 
straks de wijk niet meer uit. En het 
is niet alleen mijn probleem, want in 
deze buurt wonen (vooral) veel meer 
ouderen en mensen zonder hoge in-
komens’. In 1992 is van Wessem sa-
men met haar man van de Biltse Ori-
onlaan naar deze wijk gekomen. Het 
ergste vindt zij, dat ze straks minder 
mobiel is: ’Toen mijn man nog leefde 
hadden we een auto. Die kan ik niet 
meer betalen. Kinderen hebben wij 
niet, zodat ik echt opgesloten zit in 
deze wijk. Nu zijn er nog 4 opstap-
mogelijkheden. Straks moet ik zeker 
20 minuten (als het niet meer is) lo-
pen om naar de dichtstbijzijnde halte 
te komen. 

Frequent
Van Wessem - zelf nog uiterst vief - 
vertelt meerdere keren per week 
richting Centrum te gaan: ‘Buiten die 

ene supermarkt heb je hier niets; dus 
voor al het andere, zoals kleding, the-
ater- en familiebezoek moet je altijd 
richting station, weer of geen weer. 
En ik ben nog goed ter been, maar dat 
geldt niet voor alle mensen van mijn 
leeftijd. En de BRU draagt ook geen 
alternatief aan, in welke vorm dan 
ook. Ook een genoemd alternatief als 
de regiotaxi ziet Corry van Wessem 
niet zitten: ‘Heel erg gebonden voel 
ik me dan. Je moet ruime tijdmarges 
nemen als ze überhaupt al komen. En 
straks moet de gemeente hier (ook) 
op bezuinigen; dus daar schieten we 
ook niets mee op’.  

Politiek
De gemeenteraadsleden Anne de 
Boer (GroenLinks&PvdA) en Hen-
ric de Jong Schouwenburg zijn naast 
burgemeester Arjen Gerritsen de 
Biltse vertegenwoordigers in dit Be-
stuur Regio Utrecht. Anne de Boer 
reageert graag even op de gesigna-

leerde problemen: ‘Voor mij zijn dit 
echt de beschamende gevolgen van 
landelijke bezuinigingen. Landelijk 
gaan de bezuinigingen misschien nog 
met een glimlach, het zijn de lagere 
overheden die de klus moeten uitvoe-
ren klaren en daar vloeien de tranen.’ 

Gelag
Het BRU bezuinigt de komende jaren 
zo’n 100 miljoen en dat is voor een 
deel gezocht bij het openbaar vervoer. 
‘Mensen zoals mevrouw Van Wes-
sem betalen nu het gelag, dat is hard. 
Ouderen moeten volgens iedereen zo 
lang mogelijk actief en zelfstandig 
blijven maar zo wordt hen dat wel ex-
tra moeilijk gemaakt. ‘Voor mevrouw 
van Wessem is het geen troost, maar 
eerder zag het er naar uit dat bus 77 
helemaal niet meer door de wijken 

Brandenburg en de Leyen zou gaan. 
BRU had het plan lijn 77 al te laten 
keren op het Dr. Letteplein. Gelukkig 
is dit door gezamenlijk Bilts protest 
nog zo bijgesteld dat de bus toch nog 
doorrijdt naar Bilthoven station zodat 
niet nog meer mensen de dupe gaan 
worden.’ Anne de Boer vindt het te-
recht dat de mensen protesteren tegen 
de gevolgen. ‘Ik wil van B&W weten 
of ze enig idee hebben hoeveel men-
sen hierdoor getroffen worden. Ook 
ga ik hen vragen of het College al-
ternatieven kan bieden voor mensen 
die afhankelijk zijn van het openbaar 
vervoer. Ik hoop echt dat deze men-
sen niet gedwongen achter de gerani-
ums gaan zitten, een beroep doen op 
andere vormen van (dure) ondersteu-
ning of zelfs gedwongen worden te 
verhuizen.”

Nieuwe busdienstregeling 
houdt gemoederen bezig

door Henk van de Bunt

Zoals ieder jaar wordt in december de nieuwe busdienstregeling ingevoerd. 
Dit jaar zal dat zijn op 11 december. De voorgestelde aanpassingen en beperkingen 

roepen veel weerstand op. Corry van Wessem uit de Bilthovense wijk De Leijen voelt zich, 
met vele anderen, dan gevangen in haar eigen wijk. 

Corry van Wessem: ‘Ik kom straks de wijk niet meer uit. En het is niet alleen 
mijn probleem, want in deze buurt wonen (vooral) veel meer ouderen en 
mensen zonder hoge inkomens’.

Bouws is verbonden aan de reizigers-
belangenorganisatie ROVER en lid 
van de Ouderenraad in De Bilt. Hij 
somt de wijzigingen op: ‘De strippen-
kaart kan vanaf 3 november niet meer 
gebruikt kunnen worden. De OV-
chipkaart komt daarvoor in de plaats. 
Losse kaartjes blijven te koop bij 
de chauffeur, maar dat is veel duur-
der. Op 11 december gaat de nieuwe 
dienstregeling in. Dan zal lijn 77 in 
Bilthoven voorbij de Melkweg een 
(totaal) andere route rijden, met een 
lagere frequentie. In de wat verdere 
toekomst wil het BRU nog drasti-
scher gaan snijden in het fi jnmazige 
buslijnennet. Ook de Regiotaxi blijft 
niet ongemoeid: de kosten worden 
te hoog ook voor de gemeente, en de 
tarieven zijn een tijdlang niet aange-
past’. Hoe de regeling er precies gaat 
uitzien weten we pas eind november.

Vallen
Bouws vertelt over de invoering van 
de OV-chipkaart en noemt het een 
verhaal van vallen en opstaan. De 
kaart is niet goed beveiligd en kan 
gemakkelijk worden vervalst, het ge-
bruik van de kaart is bepaald niet ge-
makkelijk, zeker niet voor mensen die 
maar af en toe met de bus gaan en eer-
lijk is het systeem ook niet echt: je be-
taalt voor alle omwegen waar je niet 
om gevraagd hebt. Bouws: ‘En dan de 
laatste uitglijder: de aanbieding (tot 3 
nov) van een goedkope persoonlijke 
OV-chipkaart is alleen ‘gemakkelijk’ 
verkrijgbaar via internet voor men-

sen die internetbankieren. Alternatief 
voor digibeten: zoek hulp bij familie 
of kennissen met een computer of 
ga naar GVU-loket op busstation bij 
Utrecht Centraal met pasfoto, maar de 
afl evering zal langer duren’.

Lastig
Uit reacties vanuit de zaal blijkt dat 
velen al een OV-chipkaart van de NS 
hebben vanwege het Voordeeluren-
abonnement. Dit abonnement blijft 
bestaan voor wie er al een heeft. Met 
dit abonnement hoef je geen rekening 
te houden met de avondspits (inchec-
ken tussen 16.00 en 18.30 uur). Voor 
nieuwe klanten heeft NS een hele se-

rie abonnementen bedacht, maar die 
zijn heel vaak minder aantrekkelijk. 
Veel ouderen maken nu gebruik van 
de ‘vrij-reizen-kaartjes’, die 60-plus-
sers krijgen bij het Voordeeluren-
abonnement. Het is niet bekend of die 
blijven bestaan. Ook willen veel men-
sen weten of de 65-pluskorting op de 
bus ook werkt op een NS-kaart. Dat is 
het geval, als het maar een ‘persoon-
lijke’ kaart is, met foto en geboorte-
datum. 
De informatie over de OV-chipkaart 
vindt men onvoldoende. Vaak wordt 
verwezen naar de website www.ov-
chipkaart.nl. Het is erg lastig om daar 
je vragen beantwoord te krijgen.

Veranderingen in 
het openbaar vervoer in deze regio 

door Henk van de Bunt

Volgens Bilthovenaar Evert Bouws verandert er nogal wat aan het openbaar vervoer in en om 
Utrecht. Bouws zei dit in een druk bezochte bijeenkomst van de ANBO in De Schakel in De Bilt. 
Er was massale belangstelling voor deze lezing, waardoor aangetoond wordt hoe dit onderwerp 

leeft onder de vooral oudere inwoners van deze gemeente.

Evert Bouw (l) met Henk van de Loo (ANBO-activiteiten) voor aanvang van 
de zeer goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst over (voorzieningen in) het 
openbaar vervoer in deze regio.

Strippenkaart verdwijnt (bij GVU)
door Kees Pijpers

Vorige week donderdagochtend stond er een promotiebike op 
het Maertensplein in Maartensdijk. Een wonderlijk vehikel 

op 4 wielen met een reclamebord waarop de mededeling stond 
dat vanaf 3 november de strippenkaart bij GVU verdwijnt. 

De bemanning van het voertuig bestond uit een tweetal 
vriendelijke jonge mannen die correct uitleg gaven. 

De twee werken voor een Hilversums promotiebedrijf in opdracht van GVU, 
het openbare vervoerbedrijf in de stedelijk agglomeratie Utrecht. Elke dag 
staan ze ergens anders in onze provincie en vertellen dat u uw strippenkaart 
vóór 3 november op moet maken want alle strippenkaarten verdwijnen. In 
de plaats hiervoor komt de OV-chipkaart die men kan bestellen op www.ov-
chipkaartmetkorting.nl. Wie dat vóór 3 november doet betaalt dan slechts 
1,50 euro in plaats van 7,50 euro. Voor reisinformatie kan men terecht op 
Internet: 9292ov.nl Op de brochure met veel uitleg werd op de achterzijde 
nog gemeld dat de inhoud uiterst zorgvuldig is samengesteld, maar dat het 
kan voorkomen dat zaken gewijzigd zijn. Even na 14.00 uur zat de taak van 
de jonge mannen er op waarna het mobiel in een vrachtwagen werd geladen 
en verdween. 

De promotiebike op het plein.



Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

LANCÔME 
NU MET

20% KORTING
m.u.v. de cadeaudozen

van huidverzorging, geuren,
mascarasets en voordeelverpakkingen

Schoenmakerij en stomerij Loosdrecht

Tevens voor al uw schoenreparaties

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

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

Stomen
kan 

24-uur service

Kostuum
€ 19,50

nu voor € 15,-

Colbert
€ 11,-

nu voor € 8,50

Gratis 
cadeauverpakking

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Met meer dan 
60 cadeaukaarten in 

het assortiment, slaagt 
iedereen voor een 

cadeautje bij Primera!
 

06 - 53 14 67 33

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

3,95

Appeltjesbrood
lekker fris

Roomboter
amandelstaaf
van € 4,50 nu

3,95

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 
over na dat hij er op een dag de brui aan 

kan geven. Dan zit u met de handen in het 
haar! De webshop failliet en een reparateur

ver te zoeken.

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Als het nodig mocht zijn,
repareren ze ’m ook nog!

 
repareert

uw apparatuur
deskundig?

Wie

 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.

Bloembollentijd...

Actie - Actie - Actie
Alle bollen 3 halen 2 betalen!

Potgrond 3 grote zakken

3 x 50 l. voor 5,-

 
Maertensplein 16

     3
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ensdijk     Tel. 0346-21171
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NIEUWE COLLECTIE 
ACCESSOIRES!

NU VOLOP KEUS 
IN RIEMEN, SHAWLS 

EN KETTINGEN

Fashion for eve ry age



	De	Vierklank	 9	 19	oktober	2011

advertentie

In	2008	werd	door	een	aantal	enthou-
siaste	 muziekliefhebbers	 MezzoFor-
tePiano	 opgericht.	 Doel	 van	 deze	
stichting	is	het	klassieke	muziekleven	
onder	de	aandacht	te	brengen	bij	een	
breed	 publiek	 en	 het	 muziekonder-
wijs	te	bevorderen	en	stimuleren	door	
middel	van	concerten,	masterclasses,	
lezingen	en	workshops.	

Het	 Ruysdael	 Kwartet	 staat	 bekend	
om	zijn	intense	samenspel	en	genuan-
ceerd	klankpalet.	Het	bestaat	uit	cel-
list	Jeroen	den	Herder,	altviolist	Gijs	
Kramers,	violiste	Emi	Ohi	Resnick	en	
violist	 Joris	van	Rijn.	Gijs	Kramers:	
Nadat	ik	een	tijd	aan	het	conservatori-
um	in	Groningen	had	gestudeerd,	ben	
ik	overgestapt	naar	het	conservatori-
um	in	Den	Haag.	Daar	heb	ik	de	ande-
re	kwartetleden	ontmoet.	We	begon-
nen	 als	 een	 studentenkwartetje.’	 De	
leden	 van	 het	 kwartet	 werden	 vanaf	
het	begin	gecoacht	door	Benzion	Sha-
mir,	primarius	van	het	Daniël	Kwar-
tet.	 Later	 volgden	 zij	 lessen	 bij	 het	
Amadeus	Quartet,	Hagen	Quartet	 en	
Quatuor	 Mosaïques.	 Ook	 studeerde	
het	kwartet	twee	jaar	lang	bij	het	Al-

ban	Berg	Quartett	aan	de	Hochschule	
für	Musik	te	Keulen.	Sindsdien	wordt	
het	 regelmatig	uitgenodigd	voor	 fes-
tivals	en	masterclasses.	Het	Ruysdael	
Kwartet	speelt	naast	het	klassieke	re-
pertoire	 regelmatig	werk	van	heden-
daagse	 componisten.	 Zo	 ging	 het	 in	
2005	op	 toernee	met	Jacob	 ter	Veld-
huis	met	een	programma	rond	het	der-
de	strijkkwartet	van	deze	prominente	
Nederlandse	 componist.	 In	 2006	
speelde	 het	 Ruysdael	 beide	 kwartet-
ten	 van	 Louis	 Toebosch	 en	 in	 2009	
werd	 “Aufgerichtet,	 untereinander”	
speciaal	 voor	 het	 kwartet	 geschre-
ven	 door	 Eric	 Verbugt.	 In	 2011	 zal	
een	programma	met	Rob	Zuidam	ten	
gehore	 worden	 gebracht.	 Hiernaast	
werkt	het	Ruysdael	regelmatig	samen	
met	prominente	gastmuzikanten	zoals	
Raphael	 Wallisch,	 Gavriel	 Lipkind,	
Dmitri	 Ferschtmann,	 Johannette	 Zo-
mer,	Lavinia	Meijer	en	Rian	de	Waal.	
Het	 Ruysdael	 Kwartet	 behaalde	 in	
2001	de	Prix	de	la	SACEM	op	het	in-
ternationale	 strijkkwartetconcours	 in	
Bordeaux	in	2001	en	de	Persprijs	en	
de	AVRO-prijs	in	het	Concertgebouw	
te	 Amsterdam.	 In	 december	 2006	

werd	hun	de	Kersjes	van	de	Groene-
kan	Prijs	uitgereikt	voor	hun	bijzon-
dere	 verdiensten	 op	 de	 Nederlandse	
kamermuziekpodia.

Programma
‘Het	 is	 heel	 bijzonder	 dat	 we	 nog	
steeds	 bij	 elkaar	 zijn’,	 vervolgt	 Gijs	
Kramers.	 ‘Je	moet	het	wel	heel	 leuk	
vinden,	 want	 je	 wordt	 niet	 rijk	 van	
in	 een	 kwartet	 spelen.	 Je	 repeteert	
relatief	 veel:	 tien	 dagdelen	 per	 stuk.	
Dat	 is	 veel	meer	 dan	 een	orkest	 no-
dig	heeft.’	Hij	 legt	 uit:	 ‘Een	kwartet	
luistert	 veel	 nauwer.	 Je	 hoort	 alles.	
Je	moet	met	 zijn	vieren	 als	 één	per-
soon	spelen.	Het	is	een	van	de	mooi-
ste,	maar	ook	moeilijkste	vormen	van	
muziek	 maken.’	 En	 je	 kunt	 er	 zeker	
niet	 van	 leven:	 ‘Als	 je	 in	 een	orkest	
zit,	 wordt	 je	 betaald	 voor	 de	 repeti-
ties.	Dat	geldt	niet	voor	een	kwartet.	
We	moeten	het	ook	bijhouden,	daar-
om	proberen	we	elke	week	minstens	
één	keer	te	repeteren.’	Bij	het	concert	
bij	het	RIVM	zal	Het	Ruysdaelkwar-
tet	zal	werk	van	drie	componisten	ten	
gehore	brengen.	‘We	gaan	van	Haydn	
het	 Ruiterconcert	 in	 g-klein	 spelen.	

Dat	heet	zo	omdat	er	delen	in	zijn	die	
doen	denken	aan	galopperende	paar-
den.	Daarna	spelen	we	het	Harpkwar-
tet	van	Beethoven.	Zonder	harp	erbij,	
maar	het	heet	zo	omdat	de	violen	de	
harp	 imiteren.	 We	 eindigen	 met	 het	

zesde	kwartet	opus	80	van	Mendels-
sohn.	Dat	is	een	requiem	dat	hij	voor	
zijn	 zuster	 Fanny	 schreef,	 die	 ook	
muziek	componeerde.	Het	is	zijn	laat-
ste	werk.	Drie	maanden	na	haar	dood	
overleed	ook	hij.’	

Ruysdael Kwartet geeft concert bij RIVM 
door Lilian van Dijk

De in Bilthoven getogen altviolist Gijs Kramer is een van de vier leden van het Ruysdael Kwartet. 
Op 27 oktober treedt deze veel gelauwerde formatie op bij het RIVM. Het concert 

wordt georganiseerd door stichting MezzoFortePiano.

Het Ruysdaelkwartet, van links naar rechts Emi Ohi Resnick, Joris van Rijn, 
Jeroen den Helder, Gijs Kramers

Het	concert	vindt	plaats	op	donderdag	27	oktober	2011	bij	het	RIVM,	A.	
van	Leeuwenhoeklaan	9	Bilthoven.	Vanwege	het	steeds	strengere	toegangs-
regiem	van	het	RIVM	kunnen	kaarten	alleen	van	tevoren	worden	gekocht,	
niet	meer	aan	de	zaal.	Kaarten	zijn	verkrijgbaar	bij	de	bibliotheken	in	Bilt-
hoven	en	Maartensdijk,	de	Bilthovense	Boekhandel	en	Boekhandel	Bouw-
man	in	De	Bilt.	Zaal	open:	19.30	uur,	aanvang	concert:	20,00	uur,	entree	
12	euro.	Reserveringen	zijn	mogelijk	via	telefoonnummer	030	2280908	of	
mailen	naar	mezzofortepiano@gmail.com	of	via	www.mfpiano.nl.	Bezoe-
kers	moeten	hun	ID-kaart	meebrengen

Koorzang aan 
Biltse Muziekschool

Het	seizoen	van	het	Kunstenhuis	is	al	weer	volop	aan	de	gang.	Zowel	voor	
kinderen	als	volwassenen	biedt	de	Biltse	Muziekschool	de	gelegenheid	om	
in	een	koor	te	zingen.	Vanaf	woensdag	26	oktober,	dus	direct	na	de	herfst-
vakantie,	start	het	volwassenenkoor	voor	zangers	vanaf	18	jaar.	De	repeti-
tietijd	van	9.30	tot	10.30	uur	is	zo	gekozen	dat	het	ook	het	ideale	koor	kan	
zijn	voor	ouders	met	schoolgaande	kinderen.	Divers	repertoire:	licht	klas-
siek,	musical,	wereldmuziek.	Het	plezier	in	zingen	en	enthousiasme	staan	
centraal.	Er	zijn	12	wekelijkse	repetities	gepland.	
Voor	kinderen	vanaf	6	jaar	is	onlangs	gestart	met	het	kinderkoor	op	don-
derdag	van	15.30	tot	16.15	uur.	Er	worden	verschillende	liedjes	gezongen	
zoals	Annie	 M.G.	 Schmidt,	 canons,	 liedjes	 uit	 musicals	 en	 buitenlandse	
liedjes.	Op	een	speelse	wijze	werken	we	aan	de	stemvorming.	Ook	houding	
en	 beweging	 komen	 aan	 bod.	Aan	 het	 eind	 van	 het	 cursusjaar	 treedt	 het	
kinderkoor	op	met	een	musical,	die	ontstaat	uit	de	geleerde	liedjes	van	het	
afgelopen	jaar.	We	repeteren	
Beide	koren	staan	onder	 leiding	van	Louise	Janssen,	zang-	en	luitdocent	
aan	de	Biltse	Muziekschool.	Leerlingen	van	basisschool	Wereldwijs	kennen	
haar	als	dirigent	bij	het	succesvolle	project	Zing	Es	in	het	voorjaar.	Infor-
matie	en	aanmelding	bij	de	administratie	van	de	Biltse	Muziekschool,	tel.	
(030)	2283026,	www.biltsemuziekschool.nl,	www.kunstenhuis.nl

Tarabende	 is	 een	 enthousiaste	 groep	
van	6	muzikanten	met	een	breed	 re-
pertoire	van	traditionele	volksmuziek	
tot	 wereldmuziek.	 Zij	 bespelen	 ver-
schillende	 instrumenten,	 zoals	 klari-
net,	accordeon,	gitaar,	tambura,	man-
doline,	 contrabas	 en	 slagwerk.	 Het	
repertoire	is	zeer	gevarieerd	en	bevat	
zowel	instrumentale	als	vocale,	vaak	
meerstemmige	 nummers.Tijdens	 een	
optreden	hoort	u	swingende	klezmer-
muziek,	Balkanmuziek	en	Argentijn-
se	 tango’s	maar	 ook	 feestmuziek	 uit	
de	Andes,	een	western	nummer	of	een	
lief	Roma	slaapliedje.

U	 bent	 van	 harte	 welkom	 om	 deze	
groep	 te	 komen	 beluisteren	 in	 de	
foyer	van	het	complex	aan	de	Soest-

dijkseweg-zuid	87.	Na	aloop	zal	een	
drankje	worden	geserveerd.
Aanvang:	15.30	uur.	Aan	niet	bewo-

ners	van	het	complex	wordt	een	bij-
drage	van	€	5,00	gevraagd,	incl.	kof-
ie	of	thee,	drankje	en	hapje.

Wereld- en volksmuziek in de Akker
Op zaterdag 22 oktober zal muziekgroep Tarabende zich laten horen 

in appartementencomplex de Akker in De Bilt.

Liedrecitals 
Helene en Ton 

door Marijke Drieenhuizen

Twintig toehoorders waren aanwezig bij de generale van 
het Liedrecital van Helene Kalisvaart en Ton Hartsuiker. 

Allen luisterden zowel voor als na de pauze aandachtig naar 
het voor velen afwijkende repertoire. Af en toe legde Ton 
Hartsuiker tussendoor uit waarom speciiek gekozen was 

voor de betreffende componist.

Na	aloop	sprak	Inge	Hartsuiker-Frolich	van	een	geslaagde	generale.	Deze	
generale	 is	 een	 goede	 oplading	 naar	 de	 echte	 recitals	 in	Amsterdam	 en	
Amersfoort.	Een	liedrecital	is	het	hoogst	haalbare	wat	iemand	kan	preste-
ren	en	het	ging	goed.	Ik	heb	zin	in	de	volgende	recitals’.	Helene	Kalisvaart	
ervaarde	haar	eerste	recital	als	bijzonder.’Het	viel	me	mee,	ik	stond	er	toch	
redelijk	ontspannen	en	heb	ijn	gezongen’.	
Er	is	nog	gelegenheid	om	zondag	20	november	de	laatste	recital	bij	te	wo-
nen	in	Museum	Flehite	in	Amersfoort:	aanvang	10.30	uur.

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

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

Leo van Vlodorp BILTHOVEN

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Voorzitter Historische Kring D’ Oude School

De Historische Kring D’ Oude School on-

derzoekt de geschiedenis van De Bilt en 

Bilthoven. 4 maal per jaar verschijnt ‘de 

Biltse Grift’. De Bilt heeft en ‘maakt’ ge-

schiedenis; een fusie met Maartensdijk, 

het Oude Dorp opgeknapt, het stations-

gebied volledig op de schop en ‘De Kwin-

kelier’ grondig aangepakt. Opo� ering van 

veel oude gebouwen aan de vernieuwing. 

In de toekomst: Hoe was het ook al weer?

In mijn onderzoek naar mijn familie zijn de 

data van geboorte, huwelijk en overlijden 

van voorouders van belang, maar vooral 

informatie over hun woon- en leefomge-

ving. Waarom overleden diverse familie-

leden in een bepaalde periode zo jong? 

Ook bewoners van De Bilt vragen naar de 

woon- en leefomgeving in het verleden. 

Vandaar mijn belangstelling voor de ge-

schiedenis en het heden van De Bilt en 

mijn inzet voor de vereniging

Vrijwilligers van de Historische Kring zor-

gen in 2013 o.a. voor een reizende ten-

toonstelling en deelname aan een sym-

posium.



service voor ondernemers

Creëer onderne-

mingsruimte voor 

jezelf. 

Of het nu gaat om 

drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes 

nodig op het gebied 

van communicatie 

en PR maak dan 

gebruik van onze 

ervaring.

ONDERNEMERS VOOR 

ONDERNEMERS

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
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       Het adres voor al uw maatwerk ! 
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 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 
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P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

SLA 2 VLIEGEN 
IN ÉÉN KLAP!

Lekker buiten 

wandelen of � etsen én 

De Vierklank bezorgen

Per direct zijn wij op zoek naar een 

Vierklankbezorger voor de volgende wijk: 

Bilthoven: 

-  Bachlaan, Handellaan, 

Mozartlaan, Schubertlaan, 

Wagnerlaan

25 uur service 

Sinds 1993 een erkend installatie bedrijf

ONDERHOUD - SERVICE 

MONTAGE - REPARATIE 

TOP AANBIEDING!!!
INTERGAS HRE 28/24 CW4

VANAF €1399,- GEMONTEERD INCL. BTW

MET GRATIS KLOKTHERMOMETER

CHRONOTHERM IV

LAAT UW CV-KETEL VOOR DE WINTER SCHOONMAKEN!

Adres: Kerkdijk 45, 3615 BB Westbroek  

BEL VOOR INFO: 0346-281040          

www.neerlandverwarming.nl  

NEERLAND BV

Verwarming & Airconditioning

Helpt kop-staartbotsingen voorkomen. 
Active City Stop.

Helpt u met inparkeren. 
Active Park Assist.

Waarschuwt tijdens het inparkeren voor obstakels. 
Parkeersensoren voor en achter.

Biedt exclusieve, betaalbare 

technologie waar u wat aan hee� .

Autobedrijf

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

De nieuwe FOCUS TECHNO LINE.

U rijdt de Focus al vanaf 18.745,-. 

De volledig nieuwe Ford Focus zit al boordevol ultramoderne techniek. 

Die maakt hem zuinig, soepel en heel comfortabel. Met het Techno Line Easy 

Driver Pack maakt u ’m helemáál af. Voor maar 495,- extra hee�  u uw eigen 

Ford Focus Techno Line, met nóg meer technologie waar u wat aan hee� . 

Start nóg veel meer dan de auto en bekijk ’m nú bij de Ford dealer!

In maar liefst 39 uitvoeringen met

20% bijtelling

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

Techno Line Easy Driver Titanium 495,-, Techno Line Easy Driver Trend 895,-. Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 15,6-23,8; liter/100 km: 4,2-6,4; CO

2
 gr/km: 109-149.

Techno Line Easy Driver Pack
• Active Park Assist
• Elektrisch inklapbare buitenspiegels
• Active City Stop
• Parkeersensoren vóór en achter 

slechts  495,-
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Enthousiast	 vertellen	 secretaris	 Rijk	
van	 Oostenbrugge	 en	 werkbegelei-
der	Dick	van	Beek	in	de	werkschuur	
het	 verhaal	 van	 landgoed	Sandwijck	
en	 de	werkgroep	 die	 zich	 daar	 inzet	
voor	natuur	en	landschap.	‘Het	mooie	
is	dat	we	met	elkaar	niet	alleen	bezig	
zijn	 met	 uitsluitend	 Sandwijck	 maar	
ook	met	natuur	en	 landschap	er	om-
heen	die	natuurlijk	veel	verder	reiken	
dan	 het	 ‘eigen’	 landgoed’,	 vertellen	
de	mannen.	Een	blik	op	de	kaart	die	
staat	afgedrukt	op	de	mooie	brochure	
die	door	de	werkgroep	in	samenwer-
king	 met	 het	 Utrechts	 Landschap	 is	
uitgegeven	maakt	dat	duidelijk.	Rond	
de	Bilt,	en	dat	begint	eigenlijk	al	van-
af	 de	 spoorlijn	 Amersfoort-Utrecht,	
loopt	 een	 soort	 schil	 van	 landgoe-
deren	 en	 natuurgebieden	 die	 echter	
wel	worden	doorsneden	door	allerlei	
drukke	wegen.	De	 strook	 eindigt	 bij	
Zeist	 en	 sluit	 dan	 aan	op	het	 gebied	
van	 de	 Utrechtse	 Heuvelrug	 en	 het	
Kromme	 Rijngebied.	 Door	 het	 aan-
leggen	 van	 zogenaamde	 faunapassa-

ges	 worden	 de	 gebieden	 met	 elkaar	
verbonden.	 De	 daar	 levende	 dieren	
kunnen	zo	van	het	ene	gebied	 in	het	
andere	komen.	Twintig	jaar	geleden	is	
men	met	dit	project	van	start	gegaan.	
Er	is	al	veel	gerealiseerd	maar	er	moet	
toch	nog	veel	gebeuren,	vertellen	van	
Beek	en	van	Oostenbrugge.	

Goede samenwerking
De	 werkgroep	 Sandwijck	 is	 geen	
stichting	 of	 vereniging.	 Ze	 opereert	
onder	 de	 vleugels	 van	 de	 stichting	
Landschap	 Erfgoed	 Utrecht.	 Die	
zorgt	voor	het	nodige	gereedschap	en	
draagt	er	zorg	voor	dat	de	vrijwilligers	
die	 in	 natuur	 en	 landschap	 werken	
verzekerd	zijn.	Maar	ook	verzorgt	ze	
cursussen	 voor	 nieuwe	 vrijwilligers.	
Voor	 het	 overige	 is	 de	 werkgroep	
zelfstandig.	Regelmatig	is	er	overleg	
met	boswachter	Aalt	 van	den	Hoorn	
van	het	Utrechts	Landschap,	de	hui-
dige	eigenaar	van	het	 landgoed.	Met	
hem	wordt	 overlegd	wat	 er	 allemaal	
gedaan	 moet	 worden	 op	 het	 uitge-

strekte	terrein.	De	werkgroep	verricht	
veelal	 het	 kleinschalige	 beheerwerk.	
De	grotere	klussen	 zoals	 het	maaien	
van	de	gazons	en	de	graspaden	van	de	
wandelroute	voert	het	Utrechts	Land-
schap	zelf	uit	met	eigen	personeel.	De	
samenwerking	is	uitstekend,	vertellen	
van	Oostenbrugge	en	van	Beek.	Iede-
re	zaterdag	treden	zo’n	zeven	mensen	
aan	 om	 te	 werken	 op	 het	 landgoed,	
zomer	 en	 winter.	 Het	 is	 een	 hechte	
groep.	Eén	keer	per	jaar	gaat	de	hele	
werkgroep	 met	 elkaar	 een	 dagje	 uit.	
Er	is	ook	een	goede	band	met	andere	
naburige	 instellingen	 op	 het	 gebied	
van	 natuur	 en	 landschap	 zoals	 Na-
tuurlijk	Zeist	West	en	het	Groenekans	
Landschap.

Opengesteld
Het	 landgoed	 kent	 een	 wat	 roerige	
geschiedenis.	Aanvankelijk	werd	het	
landhuis	 bewoond	 door	 de	 familie	
van	 Boetzelaer	 die	 het	 in	 1963	 ver-
liet.	Daarna	kwam	het	in	handen	van	
de	Universiteit	die	de	bedoeling	had	
er	een	botanische	tuin	van	te	maken.	
Dat	 wilde	 niet	 van	 de	 grond	 komen	
en	het	gebied	met	het	 landhuis	raak-
ten	 in	 verval.	 Ondertussen	 werd	 het	
landhuis	gekraakt.	 ‘Die	krakers	heb-
ben	er	destijds	wel	voor	gezorgd	dat	
het	 landhuis	 behouden	 is	 gebleven’,	
vertellen	de	heren.	Uiteindelijk	kwam	
het	 landgoed	 in	 eigendom	 van	 het	
Utrechts	 Landschap.	 Het	 landhuis	
zelf	 kwam	 in	 beheer	 van	 de	 Woon-
stichting	de	Key	die	er	na	restauratie	
huurappartementen	in	heeft	gemaakt.	
Sandwijck	 is	 overdag	 vrij	 toegan-
kelijk,	 van	 zonsopgang	 tot	 zonson-
dergang.	Om	de	 rust	 voor	 de	op	het	
landgoed	 levende	 dieren	 te	 garande-
ren	zijn	honden	niet	 toegestaan,	ook	

niet	aangelijnd.	‘Veel	Biltenaren	we-
ten	 niet	 dat	 het	 landgoed	 is	 openge-
steld.	Die	denken	dat	Sandwijck	nog	
steeds	een	gesloten	gebied	is’,	weten	
de	 twee	mannen.	Zelf	organiseert	de	
werkgroep,	in	samenwerking	met	het	
Utrechts	Landschap,	in	elk	jaargetijde	
op	 het	 landgoed	 een	 excursie	 onder	
deskundige	leiding.	

Laatste schakel
Wat	is	de	grootste	wens	van	de	werk-
groep?	 Het	 antwoord	 van	 de	 twee	
enthousiaste	 vrijwilligers	 is	 eenslui-
dend:	 dat	 de	 faunapassage,	 die	 ge-
pland	 is	 ter	 hoogte	 van	 de	 Werken	
van	Griftestein,	aan	de	Utrechtseweg,	

eindelijk	 wordt	 gerealiseerd	 zodat	
de	 dieren	 aan	 weerszijden	 ook	 deze	
drukke	weg	kunnen	passeren.	Het	 is	
de	 laatste	 schakel	 in	 de	 ecologische	
verbinding	tussen	het	Kromme	Rijn-
gebied	 en	 het	 Vecht-	 en	 Plassenge-
bied,	 maar	 ook	 een	 zaak	 van	 lange	
adem	 hebben	 ze	 wel	 gemerkt.	 Maar	
over	de	medewerking	van	provincie,	
gemeente,	 waterschap	 en	 particulie-
ren	hebben	ze	niet	te	klagen.	Voor	het	
overige	loopt	alles	op	rolletjes	binnen	
de	werkgroep	al	zijn	natuurlijk	nieu-
we	medewerkers	altijd	welkom.	Wie	
er	aan	denkt	om	mee	te	gaan	doen	kan	
contact	 opnemen	met	Rijk	van	Oos-
tenbrugge,	telefoon	030	2205552.

Jaar van de vrijwilligers
Werkgroep Sandwijck: denkers en doeners  

met een gemeenschappelijk doel 
door Martijn Nekkers

De werkgroep Sandwijck, actief op het gelijknamige landgoed, bestaat al sinds 1984. Zo’n 25 
vrijwilligers zetten zich in voor het onderhoud en instandhouding van dit fraaie landgoed. Ze hebben 

verschillende kwaliteiten. Zo zijn er leden die het vooral prettig vinden om in de natuur te werken. 
Anderen hebben vooral bestuurlijke taken en werken aan een plan om de natuur van het gebied in 

samenhang met de naburige natuurgebieden te herstellen.
Landgoed Sandwijck is vrij toegankelijk.

Rijk van Oostenbrugge (l) en Dick van Beek zetten zich met vele anderen in 
voor landgoed Sandwijck

De	Dorpsraad	van	Groenekan	organi-
seert	i.s.m.	Transition	Towns	De	Bilt	
een	thema-avond	over	duurzaamheid.	
Met	 name	 zal	 daarbij	 de	 toepassing	
van	 zonne-energie	 aan	 de	 orde	 ko-
men.	 De	 ontwikkelingen	 in	 zonne-
energie	 gaan	 hard.	 Investeringen	 in	
deze	 vorm	 van	 duurzame	 energie	
verdienen	 zich	 tegenwoordig,	 ook	
zonder	 subsidie,	 al	 snel	 terug.	Zeker	
als	 je	 met	 buren	 en/of	 dorpsgenoten	
tot	 gemeenschappelijke	 aanschaf	 en	
installatie	over	gaat	 zijn	 interessante	
terugverdientijden	te	bereiken.	En	dat	
u	en	passant	ook	meehelpt	de	mondi-
ale	 CO2-uitstoot	 terug	 te	 dringen	 is	
dan	mooi	meegenomen.

Transition	 Towns	 De	 Bilt	 is	 een	 or-
ganisatie	 van	 vrijwilligers	 die	 graag	
de	handen	uit	de	mouwen	steken	om	
in	 hun	 eigen	 omgeving	 een	 duur-
zame	toekomst	te	creëren.	Transition	
Towns	is	geen	commerciële	organisa-
tie,	meer	 informatie	over	hun	activi-

teiten	kunt	 u	 vinden	op	http://debilt.
transitiontowns.nl.	 De	 thema-avond	
wordt,	 zoals	 gebruikelijk,	 gehou-

den	in	dorpshuis	de	Groene	Daan	op	
maandagavond	 31	 oktober,	 aanvang	
20.00	uur.	

Het kan nog groener in Groenekan

Vindingrijke plaatsing van zonnepanelen in Groenekan

Grote Vogelshow
Vogelvereniging	De	Bilt-Bilthoven	organiseert	van	vrijdag	28	oktober	tot	
en	met	zondag	30	oktober	a.s.	een	grote	vogelshow,	waarop	391	vogels	van	
de	meest	uiteenlopende	soorten	en	kleuren	 te	bewonderen	zijn.	Aan	deze	
show	nemen	ook	vogelliefhebbers	uit	partnerstad	Coesfeld	deel.	Door	een	
zevental	keurmeesters	zullen	de	vogels	vooraf	op	vrijdag	28	oktober	wor-
den	gekeurd	op	onder	andere	kleur,	vorm,	grootte	en	conditie.
De	vogelshow	wordt	gehouden	 in	gebouw	De	Harmonie	aan	de	Jasmijn-
straat	6B	te	De	Bilt.	De	oficiële	opening	wordt	vrijdag	28	oktober	om	19.30	
uur	door	wethouder	Bert	Kamminga	verricht.	De	openingstijden	zijn	vrij-
dag	28	oktober	van	19.30	uur	tot	22.00	uur,	zaterdag	29	oktober	van	10.00	
uur	 tot	17.00	uur	 en	 zondag	30	oktober	van	10.00	uur	 tot	15.00	uur.	De	
toegang	is	gratis.	Er	is	een	verkoopklasse	aanwezig.

Eilanden in de zon
Op	 donderdag	 27	 oktober	 a.s.	 om	 20.00	 uur	 organiseert	 Stichting	 Het	
Utrechts	Landschap	i.s.m.	fotograaf	Renk	Ruiter	een	diashow	over	de	bij-
zondere	natuur	in	Bonaire	en	Curaçao:	cactussen,	dividivi’s,	lamingo’s	en	
leguanen.	Van	de	wilde	noordkust	met	metershoge	golven	naar	de	kalme	
zuidkust	met	kleine	zeeschildpadden	in	het	azuurblauwe	water.	Maar	ook	is	
er	aandacht	voor	de	Antilliaanse	cultuur	en	het	kleurrijke	carnaval.	

Het	Paviljoen	op	Landgoed	Beerschoten	ligt	aan	de	Holle	Bilt	6	in	De	Bilt	
en	 is	open	vanaf	19.30	uur.	De	entree	bedraagt	3	euro.	Beschermers	van	
Stichting	Het	Utrechts	Landschap	betalen	2	euro.



KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN XSARA PICASSO 1.6 16V 2006 118.000 BEIGE MET,CLIMATE C,CRUISE C,ER,CV,SB,RAD/CD,

TREKHAAK,PARKEERS  € 8.250,00 

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

PEUGEOT 206 1.4 XR 5DRS 2003 63.000 GOUD MET,LMV,ER,CV,SB  € 6.250,00 

PEUGEOT 206 1.4 POP-ART 3DRS 2004 125.000 GRIS ICELAND,ER,CV,SB,RAD/CD  € 6.250,00 

PEUGEOT 307 XS 1.6 16V 3DRS 2008 27.000 CLIMATE C,CRUISE C,ER,CV,SB,ESP,ABS,AIRBAGS,

TREKH,MLV  € 10.950,00 

PEUGEOT 807 2.0 16V AUT LPG G3 2004 209.000 GROEN MET,7 STOELEN,CRUISE C,CLIMATE C,

7 PERSOONS ER,CV,SB,ESP,RAD/CD,ABS,TREKH  € 8.450,00 

RENAULT SCENIC 1.6 16V 2005 80.491 GRIJS MET,ABS,EL SP,ER,CV,LMV,AIRCO,RADIO CD

5 ZITS UITVOERING  € 7.450,00 

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

VELOURS BEKLEDING,AIRCO,  € 3.650,00

PEUGEOT 407 2,0 AUT.

2007, 12.500, ZWART, CLIMATE C.ER,

CV, ABS, ESP, ELR, AIRBAG, RADIO 

CD, TREKHAAK

 € 12.500

Autobedri j f  van der  Plaats

St.  Laurensdreef 50   Utrecht 

030 2613612   www.vdplaats.nl

Gratis 

APK*

Autobedrijf 

Van der Plaats 

biedt meer!

Verkoop nieuwe en gebruikte 

auto’s van alle  merken. 

Autobedrijf 

Van der Plaats 

biedt meer!

Verkoop nieuwe en gebruikte 

auto’s van alle  merken. 

* Alle merken auto’s, geldig t/m 31 oktober 2011
Vraag naar de voorwaarden

De percelen hebben een totale op-
pervlakte van circa 16.80.00 hectare. 
Het is mogelijk om op vier varianten 
(zoals aangegeven op de kaart) in te 
schrijven, te weten: 

1. Op kavel 1, opp. ca. 5.60.00 ha;
2.  Op kavel 2, opp. ca. 5.60.00 ha;
3.  Op kavel 3, opp. ca. 5.60.00 ha;
4.  Op kavel 1 + 2 + 3, opp. ca. 
 16.80.00 ha.

De inschrijvingsperiode sluit op 15 
november 2011.

Voor meer informatie en het opvragen van de inschrijvingsvoorwaarden kunt u contact opnemen met 
Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV, vestiging De Bilt, Utrechtseweg 370, contactpersoon: 
dhr. ing. A.F. van Marle: 030-2203800  info@noordanuspartners.nl  www.noordanuspartners.nl

0 m 50 m 200 m

1 2 3

ca. 5,6 ha
ca. 5,6 ha
ca. 5,6 ha

Namens opdrachtgever te koop aangeboden 
bij vrijwillige openbare inschrijving:

Cultuurgrond gelegen nabij Prinsenlaan 80 te Groenekan

Taxaties  ■  Aan- en verkoop landelijk O.G. en productierechten   ■  Functieverandering buitengebied   ■  
Overheidsingrijpen   ■  Ruimtelijke Ordening & Milieu   ■   Pachtzaken en beheer   ■   Natuurschoonwet 1928   

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

Benjamins K indershow
Een toffe kindershow met goochelen en buikspreken

Op vrijdag 21 oktober a.s. in De Voorhof

(naast De Dorpskerk in de Burg. De Withstraat).

Aanvang 14.00 uur, toegang gratis,

leeftijd vanaf 4 jaar.

(Georganiseerd door de missionaire werkgroep van de dorpskerk)

repareren

en vermaken

sieraden

Hessenweg 173-175, De Bilt

030 - 2201879

www.robvaneck.nl

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

TAFELSTOOFPOT:

Nadat u bijv. de tamme konijnenachterbouten 

in ruime jus heeft aangebraden kunt u deze 

en uw aardappelen en groente toevoegen in 

een grote ovenschaal. Deze schaal de laatste 

drie kwartier in de oven plaatsen op 150°C. 

Zo heeft u een complete maaltijd die direct op 

tafel gezet kan worden en iedereen naar harte 

lust kan opscheppen!

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Vol gevuld met veel vlees,  groenten en aardappelen

RUNDERGOULASCH

 100 GRAM 1,25

Voor de liefhebbers, om lekker zacht te stoven

TAMME KONIJNEN 

ACHTERBOUTEN

 100 GRAM 1,50

Ouderwets lekker met een randje vet, iets grof 

van draad, om te stoven…

RUNDERBORSTLAPPEN 

 500 GRAM NU 4,75

Onze topper: Biefstuktartaar met o.a. zeezout, 

peper, pijnboompitten, parmazaanse kaas en...

CARPACCIOTAARTJES

 PER STUK 1,95

Varkensvlees topper: Gekruid en gezouten; 

braadtijd ca. 90 minuten

SCHOUDERFILETROLLADE

 500 GRAM 4,98

Om te stoven; Worden heerlijk mals en niet droog...

KALKOENSTOOFLAPJES

 500 GRAM 4,25

Bakken als biefstuk, supermals en iets 

doorregen, smelt op de tong

RUNDERRIBEYE 100 GRAM 2,10

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 22 oktober.

Professioneel, betrokken & dichtbij

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

info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

Bestel tijdig uw eindejaarsgroet. We hebben een 

uitgebreide collectie kerst- en nieuwjaarskaarten.

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

Over 10 weken is het Kerstmis
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De	directe	aanleiding	voor	het	bezoek	
van	Rascha	Peper	aan	Bouwman	Boe-
ken	is	de	uitgave	haar	nieuwste	boek	
Vossenblond.	 De	 boeken	 van	 Peper	
vinden	 in	 Nederland	 doorgaans	 gre-
tig	 aftrek:	 ze	 schrijft	 in	 heldere	 taal	
en	 houdt	 het	 verhaal	 bewust	 simpel.	
Ze	baseert	de	inhoud	van	haar	boeken	
vaak	op	krantenknipsels	en	fantaseert	
daar	haar	eigen	werkelijkheid	bij.	 In	
Vossenblond	wordt	het	 leven	van	de	
58-jarige	archeozooöoog	Walter	Ter-
voort	ontwricht	door	zijn	 relatie	met	
een	escortdame.	In	het	dagelijks	leven	
houdt	Tervoort	zich	bezig	met	opgra-
vingen	 in	de	Alkmaarse	Grote	Kerk.	
Met	 collega’s	 graaft	 hij	 mensen	 op	
die	ooit	begraven	zijn	in	de	Alkmaar-
se	Kerk	en	probeert	hij	hun	 leven	 te	
reconstrueren	uit	skeletten	en	vergane	
kledingstukken.	 Ook	 thuis	 houdt	 hij	
zich	 bezig	 met	 ontleden:	 hij	 heeft	
een	 vrieskist	 vol	 dode	 kleine	 dieren	
die	hij	uit	elkaar	haalt	en	bestudeert.	

Voor	 zijn	 seksuele	 genoegens	wendt	
hij	 zich	 tot	 escortdames.	 Zijn	 leven	
verloopt	 georganiseerd	 en	 zonder	
veel	opwinding,	 totdat	een	 jonge	es-
cortdame	hem	bezoekt.	Tervoort	raakt	
in	 de	 ban	 van	 deze	 onconventionele	
intelligente	vrouw	en	kan	het	niet	ver-
kroppen	 dat	 ze	 ook	 andere	 mannen	
bezoekt.	Hij	probeert	haar	geheimzin-
nige	leven	te	ontleden.	Dit	leidt	echter	
tot	 steeds	meer	 frustraties	 in	 zijn	 le-
ven.	Zoals	op	de	laptekst	van	Vosse-
blond	gaat	het	in	het	leven	vooral	om	
de	lastige	verstrengeling	van	Eros	en	
Thanatos	(de	dood).	In	dit	boek	vormt	
die	verstrengeling	het	hoofdthema.

Schrijven tegen de dood
Rascha	Peper	studeerde	Nederlandse	
taal-	en	letterkunde	en	heeft	enige	tijd	
voor	de	klas	gestaan.	Ze	 is	met	haar	
echtgenoot	mee	verhuisd	naar	Wenen	
en	begon	daar	met	schrijven.	Ze	heeft	
inmiddels	een	link	aantal	boeken	ge

schreven	 waarvan	 de	 eerste	 roman	
Oesters(1991)	 haar	 doorbraak	 bete-
kende.	 Voor	 Rico’s	 vleugels(1994)	
werd	 ze	 genomineerd	 voor	 de	AKO	
literatuurprijs.	Russisch	blauw(1996)	
leverde	de	Multatuliprijs	op.	Na	We-
nen	woonde	ze	in	New	York	en	sinds	
enige	 tijd	 heeft	 ze	 Amsterdam	 als	
woonplaats.	 Schrijven	 is	 een	 nood-
zaak	 in	het	 leven	van	Rascha	Peper:	
‘De	 essentie	 van	 schrijven	 is	 schrij-
ven	 tegen	de	dood.	 Je	 schrijft	om	 te	
blijven	 bestaan.	 Kennelijk	 gaat	 daar	
voor	mij	een	 therapeutische	werking	
van	 uit,	want	 sinds	 ik	 schrijf	 ben	 ik	
een	stuk	vrolijker’	 (Marie	Claire	no-
vember	1996).

De	jubileumavond	met	Rascha	Peper	
vindt	plaats	bij	Bouwman	Boeken	aan	
de	Hessenweg	 in	De	Bilt.	De	avond	
begint	om	20	uur	en	vanaf	19.30	uur	
staan	de	kofie	en	thee	klaar.	Kaarten	
zijn	de	te	koop	bij	de	boekhandel.

Rascha Peper bij Bouwman Boeken
door Sylvia van der Laan

Bouwman Boeken in De Bilt bestaat dit jaar vijfenzeventig jaar en ter ere van dit jubileum 
is er een aantal speciale evenementen georganiseerd. De bekende auteur Rascha Peper zal 

dinsdagavond 25 oktober komen vertellen over haar werk.

Respectvolle leefomgeving
De laatste jaren is een toenemende belangstelling te bespeuren 

in wat inwoners van hun leefomgeving vinden. Enerzijds 
wordt de vraag naar kwaliteit ervan steeds duidelijker, 

burgers voelen zich kennelijk betrokken. Anderzijds is er ook 
een trend onder een kleine minderheid van de bevolking om 

de wensen van anderen te veronachtzamen. 
Het is een uiting van onverschilligheid die maar al te vaak nog 

meer negatieve acties in de hand werkt. 

Hondenpoep,	te	hard	rijden	en	rommel	op	straat	voeren	al	jaren	de	ranglijst	
aan	waar	het	gaat	om	ervaren	overlast.	Inbraak	in	woningen	en	vernielin-
gen	worden	minder	 vaak	genoemd.	Het	 zijn	 onze	 eigen	 inwoners	 die	 de	
hondenpoep	niet	opruimen,	die	te	hard	rijden	en	die	hun	lesjes,	blikjes	en	
ander	afval	op	straat	gooien.	Het	is	een	uiting	van	onverschilligheid	voor	de	
belangen	en	wensen	van	anderen.	Groepsgedrag	lijkt	hier	ook	een	rol	in	te	
spelen.	Ben	je	pas	stoer	als	je	je	afval	gewoon	op	straat	gooit?

Aanspreken
Ook	uit	 de	 laatste	Gebiedsmonitor	 leefbaarheid	 en	 veiligheid	 van	de	 ge-
meente	blijkt	dat	de	gevoelde	knelpunten	weer	de	meest	genoemde	erger-
nissen	vormen.	Woongenot,	maar	ook	veiligheid	zouden	er	link	op	vooruit	
gaan	als	we	de	wensen	van	anderen	respecteren.	Op	scholen	wordt	aan	dit	
onderwerp	al	veel	aandacht	geschonken.	Natuurlijk	is	er	een	taak	voor	de	
ouders	weggelegd,	maar	burgers	kunnen	elkaar	ook	aanspreken	op	hun	ge-
drag.	Als	je	dat	op	een	tactvolle	manier	doet,	hoeft	dat	geen	problemen	te	
vormen.	

Uitdaging
Frans	Poot,	lid	van	het	Platform	Respectvol	Samenleven	De	Bilt	ziet	hierin	ook	
een	uitdaging	voor	buurtcomités	en	wijkraden.	‘De	gemeente	mag	er	blij	mee	
zijn.	In	de	tweede	week	van	novem-
ber	is	er	weer	de	landelijke	Dag	van	
Respect.	In	het	hele	land	staat	respect	
voor	elkaar	en	voor	de	leefomgeving	
centraal.	 Laten	 we	 proberen	 iedere	
dag	een	dag	van	respect	te	laten	zijn.’Burgernet	 is	 een	 samenwerkings-

verband	 tussen	burgers	 en	politie	 en	
heeft	als	doel	om	de	veiligheid	in	de	
woon-	en	werkomgeving	te	bevorde-
ren.	
Als	er	in	de	buurt	iets	gebeurt	dat	niet	
door	de	beugel	kan,	ontvangen	deel-
nemers	aan	het	burgernet	een	bericht	
op	hun	telefoon	om	uit	te	kijken	naar	
bijvoorbeeld	een	persoon	of	voertuig.	
Op	 die	 manier	 zijn	 inwoners	 direct	
behulpzaam	 bij	 het	 opsporen	 van	
daders.	 SGP-fractievoorzitter	 Johan	
Slootweg:	 ‘De	 mogelijkheid	 voor	
burgers	 om	direct	 betrokken	 te	 kun-
nen	zijn	bij	de	veiligheid	van	de	eigen	
woonomgeving,	 vindt	 de	 SGP	 een	
groot	pluspunt’.	

Na	een	bezoek	aan	de	meldkamer	in	
Utrecht	was	de	SGP-fractie	nog	meer	
overtuigd	van	het	nut	van	Burgernet	
voor	het	veiligheidsgevoel	van	de	bur-
ger.	Dit	leidde	in	mei	2010	tot	vragen	
aan	het	college.	De	SGP-fractie	vroeg	
het	college	stappen	te	ondernemen	om	
Burgernet	in	onze	gemeente	operatio-
neel	te	krijgen.	Dit	resulteerde	in	een	

raadsvoorstel,	dat	begin	dit	jaar	door	
de	gehele	gemeenteraad	aangenomen	
werd.	Vorige	maand	stelde	de	VVD-
fractie	 schriftelijke	 vragen	 over	 de	
stand	van	zaken	van	de	invoering	van	

Burgernet.	Nog	voordat	deze	vragen	
beantwoord	werden,	werd	bekend	dat	
Burgernet	binnenkort	een	feit	is.
Burgernet	is	ook	een	samenwerkings-
verband	tussen	de	burgers	

Burgernet binnenkort een feit
Binnenkort wordt in gemeente De Bilt het zogenaamde Burgernet gestart. 

Hiermee is een wens van de SGP in vervulling gegaan. Al in het verkiezingsprogramma 
van 2006-2010 pleit de SGP voor de invoering van Burgernet.

Johan Slootweg (links), Arie van der Vlies (rechts) en de politie.[HvdB]

Ambtenaren	van	de	gemeente	De	Bilt	
hebben	 onlangs	 een	 ontwerpstruc-
tuurvisie	 opgesteld	 over	 ruimtelijke	
ontwikkelingen	in	deze	gemeente.	
In	deze	structuurvisie	wordt	een	beeld	
geschetst	van	De	Bilt	in	2030.	Beslui-
ten	 hierover	 worden	 genomen	 door	
de	gemeenteraad	 in	het	voorjaar	van	
2012.

Debat
Op	25	oktober	a.s.	organiseert	Groen-
Links	afdeling	De	Bilt	 een	open	de-
batavond	waarin	vertegenwoordigers	
van	 lokale	 maatschappelijke	 organi-
saties	waaronder	 de	Biltse	Onderne-
mers	 Federatie	 en	 het	 Instituut	 voor	
Natuurbeschermingseducatie	 met	 el-
kaar	en	met	de	zaal	discussiëren	over	

de	ruimtelijke	toekomst	van	onze	ge-
meente.	

Belangstellenden	zijn	van	harte	wel-
kom	 om	 te	 komen	 luisteren	 en	 om	
mee	 te	 praten	 in	 het	 H.F.	 Wittecen-
trum	 (Oostbroeckzaal),	 Henri	 Du-
nantplein	 4,	 De	 Bilt,	 aanvang	 20.00	
uur.

Hoe ziet De Bilt eruit in 2030?
Blijft De Bilt de groene ‘contramal’ van Utrecht, of moet er meer ruimte komen voor woningen 

en bedrijven? Kan een nieuw zwembad gebouwd worden buiten de rode contour of zijn 
rode contouren heilig? Is een nieuwe rondweg nodig, of kunnen we verkeerstromen beperken 
door meer openbaar vervoer? Welke functies moeten in het landschap de overhand krijgen: 

de natuur, de recreatie of toch de landbouw? 

Viola F1 hybride

Diverse kleuren. 

Potmaat 9 cm. 

Draagtray 6 stuks

van 3,49Dvoor 

1,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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MULTIMATE BILTHOVEN

Leijenseweg 125

tel. 030-2286635 

www.multimate.nl

Alleen zAterdAg 29 OKtOber 2011

zaterdag 29 oktober
geopend tot 18.00 uur!
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•  BERTHOLD GUNSTER 

OVER ZIJN JA-MAAR-FILOSOFIE

•  ONDERNEMERS PESSIMISTISCH

•  ONDERNEMERS VOELEN ZICH 

ROEPENDE IN DE WOESTIJN
•  KRUISBESTUIVING TUSSEN 3 KERNEN

oktober  2011

Cijfers
Totaal aantal inschrijvingen bij 

KvK in De Bilt 6.506

waarvan 2.965 Economisch actief 

1 meer dan in september

verenigingen: 335 (ongewijzigd)

stichtingen:  631 (3 minder dan 

in september)

In september zijn er 15 nieuwe 

inschrijvingen bij de Kamer van 

Koophandel geregistreerd.

5 daarvan zijn starters

In de maand september is 1 fail-

lissement uitgesproken

 [bron: KvK]

www.lokalebedrijvendebilt.nl

2900 bedrijven in De Bilt. 
Zorg dat u gevonden wordt

kantoorruimte 
tijdelijk of permanent

kijk voor meer informatie op 

www.leyensehof.nl

• Vanaf 20 tot 50 m2 

• Inclusief airco, verwarming en electra

• Volledig gestoffeerd

• Draadloze en beveiligde ICT-voorzieningen

• Huurvoorwaarden fl exibel en op maat

• Opzegtermijn 1 maand

• Gebruik van vergaderfaciliteit mogelijk

Te Huur

Bilthoven

salarisadministraties
•

belastingadviseurs

Tolakkerweg 217A

3738 JM  Maartensdijk

P.O. Box 14

3738 ZL  Maartensdijk

T +31 (0) 346 21 79 10 

F +31 (0) 346 21 79 11

www.totalcompliance.nl

door Martijn Nekkers

Onder de titel ‘lokaal scoren’ hield FC 

De Bilt op donderdag 6 oktober een 

avond voor haar sponsors. Zo’n 35 

daarvan hadden gehoor gegeven aan 

deze uitnodiging. De avond was ook 

bedoeld om elkaar beter te leren ken-

nen en om te ‘netwerken’.

Het werd een geanimeerde avond, 

niet in de laatste plaats door John de 

Ruig van ‘Johns Wijnen’ aan de Hes-

senweg die een aantrekkelijke serie 

wijnen had meegenomen om de aan-

wezigen te laten proeven. Daarnaast 

stond er een selectie heerlijke kazen 

klaar voor de liefhebbers. En ja, met 

een goed glas wijn in de ene en een 

lekker stukje kaas in de andere hand 

komt zo’n avond vanzelf op gang. 

Ondertussen hadden de bezoekers 

uitzicht op het hoofdveld waar de se-

lectie deze avond aan het trainen was.

STEEDS BELANGRIJKER

Sponsoring wordt steeds belangrijker 

in de sport. Zo is het ook bij FC De Bilt, 

vertellen FC de Bilt-voorzitter Mar-

tin van Veelen en Nico Bakker van de 

sponsorcommissie. De begroting van 

de club bedraagt ca. 4 ton op jaarba-

sis. 15 % daarvan is afkomstig van de 

sponsors. De rest komt uit de contri-

buties, donaties, de baropbrengst en 

allerlei acties waaronder oud papier, 

de Vriendenloterij en de Grote Clubac-

tie. Naast de hoofdsponsor zijn er tal 

van lokale ondernemers die als spon-

sor meehelpen om de club gezond te 

houden. Het zou mooi zijn als er daar 

nog een paar bij zouden komen, me-

nen van Veelen en Bakker.

POSITIEVE HOUDING

Martin van Veelen heette de sponsors 

welkom en vond het goed dat de club 

nu eens wat terug kon doen voor deze 

groep mensen die de vereniging een 

warm hart toedraagt. Hij vroeg ook 

om ideeën om in de toekomst nog 

meer te organiseren want dat wil de 

club toch wat vaker gaan doen. ’FC De 

Bilt is een club met ambitie,’ voegde hij 

er aan toe. ‘Een club die dit jaar weer 

graag wil promoveren maar ook groot 

belang hecht aan goed gedrag van 

haar spelers en alle anderen die be-

trokken zijn bij het reilen en zeilen van 

de club.’ Die positieve houding wil hij 

ook terugvinden in de samenwerking 

met de gemeente, de scholen en de 

bedrijven. ‘We willen een leuke club 

zijn waar ook sponsors graag komen; 

ook voor hun onderlinge contacten 

met de medesponsors.’

WIJNPROEVERIJ

John de Ruig presenteerde hierna zijn 

uitgelezen selectie voortre� elijke wij-

nen terwijl medewerkster Trudy de 

Graaf zich bezig hield met de voor-

lichting over de smakelijke kaasjes die 

daar bij werden geserveerd. Het gaat 

er om de juiste kaas bij de juiste wijn 

te kiezen horen de bezoekers en dat 

lukt heel aardig op deze wijnproeve-

rij. Later op de avond stelde Martin 

van Veelen twee nieuwe begeleiders 

van de vereniging voor. Ron Groene-

woud, de legendarische trainer van 

onder meer Groningen en de KNVB 

en Koos van Tamelen. De laatste nog 

steeds vermaard als de betrouwbare 

verdediger van FC Utrecht en ooit be-

gonnen bij FAK, de voorloper van FC 

De Bilt. Later werd van Tamelen onder 

meer hoofd van de jeugdopleidingen 

bij FC Utrecht. FC De Bilt is trots deze 

twee illustere voetbalgrootheden in 

haar gelederen te kunnen opnemen, 

naast hoofdtrainer Gerrit Plomp, ook 

al zo’n legendarische FC Utrecht cory-

fee. Groenewoud en Plomp gaan zich 

vooral bezig houden met de begelei-

ding van de trainersgroep van FC De 

Bilt. Ze willen zo bereiken dat er betere 

trainers voor de diverse jeugdelftallen 

komen te staan. Daarin ligt uiteindelijk 

de sleutel van het succes. 

BETERE TRAINERS

Alles begint met een goede trainer 

voor zo’n groep: Met betere trainers 

ook betere voetballers. De ontwikke-

ling van de jeugdige voetballers is be-

langrijker dan het winnen van de wed-

strijden die ze spelen, betogen ze. De 

resultaten komen in hun visie vanzelf 

als je investeert in de opleiding van je 

trainers. Een visie die ze willen delen 

met iedereen die betrokken is bij de 

club maar ook met de ouders van de 

jeugdige spelers en met de sponsors. 

Het is wel een opstelling die wat meer 

geduld vraagt. Maar uiteindelijk is het 

terug te zien op de plaats die je hebt in 

de competitiestand. En dat begint al-

lemaal al bij de F’jes. Het interessante 

verhaal van van Tamelen en Groene-

woud krijgt veel waardering. Maar 

dan wordt het toch weer tijd voor nog 

een glaasje wijn. Dat vindt toch meer 

aftrek dan de inhoud van de kara� en 

water die er ook staan, zoals dat hoort 

op een echte wijnproefavond. Meer 

over FC De Bilt op www.fcdebilt.nl.

FC De Bilt laat sponsors lokaal scoren

Onder het genot van een glaasje en een kaasje komen de gesprekken gemakkelijk 

op gang.

Zo’n 35 man zag lokaal scoren bij FC De Bilt wel zitten.

Geen personenvennootshap
Het wetsvoorstel voor de regeling voor personenvennootschappen is van 

de baan. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers geen behoefte hebben 

aan de nieuwe personenvennootschappen. De wet zou gevolgen hebben 

voor de vennootschap onder ¦ rma (vof ), commanditaire vennootschap 

(cv) en voor openbare maatschappen. Deze zouden bij invoering van de 

wet worden omgezet in ‘openbare vennootschappen’.

De belangrijkste doelstelling van de wetgeving was het helpen van onder-

nemers. Nu ondernemers aangeven geen behoefte te hebben aan deze 

wet, trekt minister Opstelten het voorstel in.

‘We willen een leuke club 

zijn waar ook sponsors 

graag komen.’

15 % is afkomstig van 

de sponsors.
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Beveiliging

Huussen Elektro B.V.
PC Staalweg 90
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Voor ongewenste situaties zoals inbraak 
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bieden wij installaties die voor u worden 
verzekeren. Omdat dat niet altijd volstaaverzekeren. Omdat dat niet altijd volst

geïnstalleerd en onderhouden.
bieden wij installaties die voorbieden wij installaties die vo

Bel voor een afspraak voor een 
offerte op maat: 030 - 220 0404.
Bel voor een afspraak voor een Bel voor een afspraak voor een 

Of bezoek onze website: www.huussenelektro.nl.
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Branddetectie Elektro Domotica

Energiek in Techniek

Totaalbeveiliging

80 jaar

Maak nu nog gebruik 

van de -6% regeling!

door Sylvia van der Laan

Stel, je hebt een idee, een plan of een 

gedachte En het enige wat je hoort is: 

‘Ja, maar dat is vroeger ook al een keer 

geprobeerd, toen werkte het ook niet’ 

en ‘Ja, maar wat kost dat wel niet’ of 

‘Ja, maar wat als het mislukt…?!’. 

Met deze zinnen begint het boek Ja-

maar wat als het lukt? van Berthold 

Gunster. Aan de hand van tien regels 

legt Gunster uit hoe ja-maar-gedrag 

verandert kan worden in ja-en-ge-

drag. Waarom zou je je gedrag ver-

anderen in ja-maar en hoor je meer 

tot het ja-maar-type of tot het ja-en-

type? Op deze vragen geeft Gun-

ster antwoord in zijn boek. Berthold 

Gunster (1959) is grondlegger van 

de Ja-maar Filoso� e. Hij volgde het 

Gymnasium in Apeldoorn en de Aka-

demie voor Expressie Utrecht. Daarna 

werkte hij als regisseur en schrijver bij 

diverse theatergezelschappen. Naast 

projecten in Nederland creëerde hij 

Not Your Mama’s Bustour met daklo-

zen in Chicago en Why Is Stas Addic-

ted in de Oekraine. In 1997 richtte hij 

Ja-maar op: een trainings- en advies-

bureau op het gebied van cultuur en 

communicatie. Berthold Gunster is 

werkzaam als consultant, trainer, dag-

voorzitter en coach.

ETTY HILLESUM

Berthold Gunster heeft drie boeken 

op zijn naam staan met titels die in-

trigeren: Ja, maar wat als het wel lukt, 

Ik ben oké, jij bent een sukkel, Huh?! 

en twee boekjes over ‘Omdenken’. Dit 

omdenken is een techniek die uitgaat 

van een andere manier van kijken naar 

de dingen die zich voordoen. Uitgaan 

van het feit dat het glas halfvol is en 

niet hal§ eeg. Kansen creëren in plaats 

van om zeep helpen door te reageren 

met ‘ja maar..’. In zijn boek schrijft hij 

een citaat uit het dagboek van Etty 

Hillesum, auteur en gestorven in het 

concentratiekamp Auschwitz: ‘Als je 

vanbinnen leeft, is het natuurlijk niet 

meer zo belangrijk aan welke kant van 

de kampafrastering je staat. Ik ben al 

honderd maal gestorven in honderd 

concentratiekampen. Alles is me be-

ken. Geen enkel nieuws jaagt me nog 

angst aan. Op de een of andere manier 

weet ik alles al. En toch vind ik dit leven 

mooi en zinvol. Op elk moment’. 

EINSTEIN

De Ja-maar-� loso� e van Berthold 

Gunster is niet nieuw en niet ingewik-

keld; er liggen geen diepe theoreti-

sche beschouwingen aan ten grond-

slag. En toch prikkelen de boeken. 

De kracht van het boek zit vooral in 

de vele voorbeelden:  het probleem 

van de seksistische werksfeer bij het 

Mexicaanse Avon, naar de burge-

meester van Bloemendaal die last 

heeft van een luid borrelend stoma. 

Van zijn zoons die niet gezond willen 

eten naar de Amerikaanse droogleg-

ging die uiteindelijk jammerlijk mis-

lukte. Zelfs exacte wetenschappers 

als Einstein en Sir Neville Mott, win-

naar van de Nobelprijs voor natuur-

kunde in 1977, worden aangehaald in 

het hoofdstuk over intuïtie. 

MANAGEMENTBOEKEN

Vanaf 2005 komt het bedrijf in een 

stroomversnelling. In dat jaar vraagt 

A.W. Bruna Uitgeverij aan Gunster om 

een boek te schrijven over zijn con-

cept. Dit verzoek leidt tot de verschij-

ning van ‘Ja-maar wat als alles lukt?’ 

aan het eind van dat jaar. Het boek 

komt met stip in de bestseller lijst van 

managementboeken, wordt genomi-

neerd voor de Managementboek van 

het Jaar 2006 verkiezing en is vertaald 

in het Engels. Op dit moment zijn er 

meer dan 40.000 exemplaren van ver-

kocht. De groei zet eind 2005 zo ste-

vig door, dat Gunster besluit trainers 

en acteurs op te leiden, zodat hij zich 

meer en meer kan gaan toeleggen 

op het inhoudelijk verder ontwik-

kelen en uitwerken van de Ja-maar® 

Filoso� e. Op dit moment werken er 

18 mensen bij Ja-maar®, worden er 

per jaar ongeveer 50.000 mensen 

getraind, is inmiddels het vijfde boek 

gepubliceerd en staat het bedrijf op 

de drempel om haar activiteiten naar 

Duitsland uit te breiden.

Ja-maar, wat als alles lukt?

Op 10 november komt Berthold Gunster naar De Bilt om te vertellen over zijn 

Ja maar-� loso� e bij Bouwman Boeken. De kaarten voor de avond zijn verkrijgbaar 

bij de boekwinkel. 

Hoewel in het tweede kwartaal van 

dit jaar meer ondernemers in de pro-

vincie Utrecht hun omzet hebben 

zien stijgen dan andersom, vindt in 

de verwachtingen een omslag plaats. 

Vooruitkijkend naar het derde kwar-

taal verwacht een relatief groot deel 

van de ondernemers in de provincie 

Utrecht (24%) dat hun omzet zal da-

len. Deze resultaten laten zien dat de 

onrust op de � nanciële markten, die 

nu ook naar de reële economie lijkt 

over te slaan, de ondernemers niet 

onberoerd laat. 

Wel zijn er grote verschillen tussen de 

diverse sectoren: zo verwacht in de 

groothandel 37% van de ondernemers 

een toename in de omzet. Uitschieter 

in negatieve zin is de bouw waar 22% 

van de ondernemers een omzetdaling 

verwacht, tegenover slechts 2% waar 

een omzetstijging wordt verwacht. 

Dit komt vooral doordat Utrechtse on-

dernemers in de bouw meer dan ge-

middeld op nieuwbouw gericht zijn, 

terwijl juist deze tak het zwaar heeft. 

Ook de zakelijke dienstverlening in 

de provincie Utrecht heeft het moei-

lijk. Daar is sprake van grote verschei-

denheid: 26% van de ondernemers 

in deze sector verwacht een omzet-

stijging in het tweede kwartaal maar 

28% verwacht een omzetdaling. Dit 

laat zien dat een grote groep onder-

nemers in de zakelijke dienstverlening 

de gevolgen voelt van de economi-

sche onrust. Ook de personeelssterkte 

van deze sector laat dit beeld zien: 

zowel ten aanzien van de realisatie in 

het tweede kwartaal als de verwach-

tingen voor het derde kwartaal zijn de 

ondernemers zeer pessimistisch. 

Ook ondernemers die exporteren zien 

de ontwikkelingen overwegend som-

ber in. Zagen in het tweede kwartaal 

nog meer ondernemers hun omzet 

uit export stijgen dan andersom (19% 

tegenover 10%), wat betreft de ver-

wachtingen zijn de rollen omgedraaid 

(10% tegenover 13%). De belang-

rijkste verklaring voor de sombere 

exportverwachtingen is de verslech-

terde internationale orderpositie in 

Duitsland. Gezien het belang van de 

Duitse economie voor de Nederland-

se export is het zeer reëel te veronder-

stellen dat een verdere teruggang van 

de Duitse economie zijn sporen zal 

nalaten in Nederland en dus ook in de 

provincie Utrecht. 

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten 

van de Conjunctuurenquête Neder-

land (COEN) voor het derde kwartaal 

van 2011, toegespitst op de provincie 

Utrecht. De KvK dringt er bij overhe-

den op aan om de regionale economie 

te ondersteunen waar dat kan. Maar 

ook op lokaal gebied zijn er mogelijk-

heden genoeg om positieve impulsen 

af te geven.

De onderzoeksresultaten staan op 

www.kvk.nl/mn-coen

Ondernemers pessimistisch over omzet

Regiobijeenkomst KvK
KvK Midden-Nederland gaat de regio in om contacten met het bedrijfsle-

ven aan te knopen en te onderhouden. Dit jaar staan ‘Trends’ daarbij cen-

traal. Trends komen en gaan en de tijdgeest verandert snel. Welke kant 

gaat het op, hoe zal het verder gaan? Deze vragen zijn actueler dan ooit. 

Woensdag 26 oktober wordt er een bijeenkomst gehouden van 16.00 - 

19.00 uur in Utrecht. 

Naast contact met ondernemers uit de regio doet u wellicht inspiratie op 

door dieper in te gaan op trends die ondernemers bezighouden. Deskun-

digen laten u zien wat trends kunnen betekenen voor ondernemers en 

trendwatcher Peter Heshof neemt u mee in de wereld van trends. Als on-

dernemer weet u straks hoe u de tijdgeest kunt vertalen naar uw markt en 

uw merk. De toegang is gratis, aanmelden via www.kvk.nl

Jonge talentvolle Biltse

ondernemers winnen design award

Cuno de Bruin en David van Zijl zijn in januari 2010 gestart met een full 

service gra� sch ontwerpbureau. Hun werkzaamheden hebben ze gebun-

deld in een VOF met de naam ‘De IdentiteitsFabriek’. Hun specialiteit ligt 

bij het maken van logo’s en het verzorgen van een bijpassende huisstijl 

voor bedrijven en particulieren.

Cuno en David hebben dit jaar deelgenomen aan de Wolda (Worldwide 

Logo Design Annual) awards. Wolda is een wereldwijde organisatie, die 

ieder jaar een logo design contest organiseert. Van de 1400 inzendingen 

zijn Cuno en David verkozen tot ‘Beste logo’ in de categorie ‘Best of Na-

tions’. Zij mogen hun logo met trots ‘Best of The Netherlands 2010’ noe-

men en laten hierbij onder andere de inzending van de Nederlandse Kin-

derpostzegels achter zich. Zie voor meer informatie: www.idfabriek.com 

[HvdB]

Cuno de Bruin en David van Zijl
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BEDRIJFSFITNESS

• Landschapsarchitectuur
• Ruimtelijke ordening 
• Bedrijfsadvies 
   alles onder één dak!
Vestiging De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE  De Bilt

tel: 030-220 38 00
info@agroplan.nl
www.agroplan.nl

LandwaartCulinair
Maertensplein 21a • 3738 GM  Maartensdijk • Email: info@agf-landwaart.nl

Tel: 0346 - 211330 • Mob: 06 - 46388275 • Fax: 0346 - 562216

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

door Guus Geebel

Op 31 augustus jl. werden onderne-

mers in de toeristenbranche tijdens 

een presentatie op de hoogte gebracht 

van de wijze waarop de gemeente De 

Bilt de toeristenbelasting vorm wil ge-

ven. De gemeenteraad was in juni ak-

koord gegaan met de invoering ervan 

per 1 januari 2012. De ondernemers 

vinden dat zij nauwelijks tijd krijgen 

om hun bedrijfsvoering hierop aan te 

passen, temeer omdat de Verordening 

Toeristenbelasting pas in december 

de  nitief wordt vastgesteld.

Dat toeristenbelasting wordt inge-

voerd zien de ondernemers als een 

feit. Daartegen richt zich hun verzet 

ook niet. Over de wijze waarop en de 

ingangsdatum hebben zij wel zwaar-

wegende bezwaren. Peter Booijen van 

de Kamer van Koophandel, Jeroen 

de Kruyf van Bungalowpark De Spar, 

Evert van Voorst van ’t Koningsbed en 

Klaas van der Valk van De Biltse Hoek 

lichtten die bezwaren in een gesprek 

op 4 oktober in De Biltsche Hoek toe, 

om op die manier hun zienswijze naar 

voren te brengen.

CONTACT

‘De ondernemers zijn nooit in kennis 

gesteld over de invoering van toeris-

tenbelasting. Ik kwam er op een gege-

ven moment achter dat het in de be-

groting van vorig jaar genoemd stond 

en heb toen direct aan de bel getrok-

ken. In februari hebben de betrokken 

ondernemers samen met de Kamer 

van Koophandel en Recreon in een 

brief het college van B en W om een 

gesprek gevraagd’, vertelt Evert van 

Voorst. Toen er geen antwoord kwam 

en het ook niet lukte telefonisch con-

tact te krijgen, volgde nog een brief 

aan het college en de gemeenteraad, 

waar evenmin een reactie op kwam. 

‘Toen we uiteindelijk met de wet-

houder van Financiën om tafel zaten 

vroeg hij waarom we nu pas met onze 

bezwaren kwamen. En dat terwijl we 

steeds geprobeerd hebben ons in de 

discussie te mengen en mee te den-

ken. Wij zijn uiteindelijk de deskundi-

gen en kunnen informatie geven. De 

wethouder zei onze brieven niet ont-

vangen te hebben.’ Intussen was in de 

Voorjaarnota wel al een bedrag van 

300.000 euro opgenomen. ‘Wij zeiden 

meteen dat dit een buitenproporti-

oneel bedrag was, dat nooit gehaald 

zou worden. Over tarieven was toen 

nog niets bekend. Het enige dat vast-

stond was de invoering per 1 januari 

2012 en het bedrag van drie ton.’

BEZUINIGING

Jeroen de Kruyf constateert dat de 

gemeente bij alle projecten mensen 

mee laat praten en denken. ‘Hier is 

zelfs helemaal vergeten de onderne-

mers te benaderen om aan te geven 

dat er toeristenbelasting ingevoerd 

gaat worden. Ik breng zelf onze recre-

anten enkele jaren van tevoren op de 

hoogte van tariefsveranderingen. De 

gemeente kan gewoon in december 

besluiten dat je er in januari zoveel 

procent bovenop moet doen. Ik vind 

het lastig dat aan mijn recreanten te 

presenteren. We zijn in de gemeente 

slechts een kleine groep, maar wel 

een belangrijke. We bieden werkge-

legenheid en leveren een belangrijke 

bijdrage aan de lokale economie.’ Van 

der Valk heeft berekend dat hij door 

contracten die al zijn afgesloten zo’n 

15.000 euro niet kan declareren bij zijn 

gasten. Hij betrekt er ook de onder-

steuning bij die ondernemers geven 

aan de Sinterklaasintocht en de carna-

valsvereniging. ‘Als ik zoveel geld uit 

eigen zak moet gaan toeleggen moet 

ik daarop misschien ook gaan bezuini-

gen. We proberen overal ons steentje 

aan bij te dragen, maar je kunt een 

euro maar eenmaal uitgeven. We heb-

ben al te maken met een afname van 

de bezettingsgraad en dit draagt ook 

niet bij aan een beter bedrijfsresultaat.’  

GEMEENTERAAD

Op 31 augustus kwam dan eindelijk 

het voorstel van B en W en werden 

tarieven genoemd. Tot die tijd was er 

niets. ‘Intussen heb ik wel al contrac-

ten over 2012 afgesloten’, zegt Klaas 

van der Valk. ‘Als je een deal hebt ge-

sloten en je komt met 1.30 euro extra, 

dan werkt dat in grote contracten � ink 

door.’ De toeristenbelasting brengt in 

plaats van drie ton maar 120.000 euro 

op en om het bedrag wat op te krik-

ken werd de forensenbelasting erbij 

bedacht.’ De ondernemers noemen 

tien procent perceptiekosten die de 

wethouder noemde veel te laag inge-

schat. Evert van Voorst was raadslid in 

de voormalige gemeente Maartens-

dijk. Hij vertelt dat daar al eens is ge-

keken naar de invoering van toeristen-

belasting, maar de perceptiekosten 

bleken zo hoog dat besloten werd er-

van af te zien. De ondernemers hopen 

gehoor te vinden voor hun bezwaren 

bij de gemeenteraad. De raad is bij de 

vaststelling van de Voorjaarsnota van 

een bedrag uitgegaan dat vijftig pro-

cent hoger ligt dan in de begroting 

is opgenomen en dat is dan inclusief 

forensenbelasting. Er is nu dus een 

nieuwe situatie. ‘Er zijn in andere ge-

meenten in de provincie oplossingen 

bedacht die tegen veel minder kosten 

hetzelfde resultaat opleveren. Wij wil-

len overal over praten en handreikin-

gen doen.’

Ondernemers voelen zich roepende in de 

woestijn bij invoering toeristenbelasting

v.l.n.r. Peter Booijen, Jeroen de Kruyf, Evert van Voorst en Klaas van der Valk.

Inmiddels heeft het CDA laten we-

ten tegen een nieuwe belasting in 

De Bilt te zijn. “Bedrijven en burgers 

moeten niet de rekening gepresen-

teerd krijgen van de � nanciële pro-

blemen van de gemeente De Bilt. 

Het CDA zal er alles aan doen om 

het college van B&W er van te over-

tuigen te stoppen met de invoering 

van toeristenbelasting”

Lokaal sterk
Kruisbestuiving tussen 3 kernen
Als lokale uitgever blijven we het belang van lokaal ondernemen nadruk-

kelijk onderstrepen. Recent vond er weer een praktische kruisbestuiving 

plaats tussen 3 ondernemers, allen uit verschillende kernen van De Bilt.

Bas de Rooij van het gelijknamige tankstation op de Hessenweg in De Bilt 

bedacht een spaaractie voor trouwe klanten compleet met een traditione-

le stempelkaart. Tot eind december ontvang je bij ieder 25 liter getankte 

brandstof of liter olie een stempel. Bij 10 stempels is de kaart vol en kan 

je bij Landwaart op het Maertensplein in Maartensdijk voor 1 euro een 

appeltaart halen. De productie van de stempelkaarten lag in handen van 

Parel Promotie in Groenekan. En zó zorgde Bas voor een mooi voorbeeld 

van lokaal werken. Als alle ondernemers in De Bilt zijn voorbeeld volgen 

heeft dat positieve gevolgen voor de lokale economie, maar ook werkge-

legenheid en milieu zijn daarbij gebaat.

Tankstation de Rooij werkt aan lokale binding.

Vindt u lokaal werken ook belangrijk? Laat het ons weten! Wij besteden in 

ieder nummer aandacht aan een ondernemer die werkzaamheden heeft 

verricht voor of uitbesteedt aan een andere onderneming binnen de ge-

meentegrenzen.

‘Je kunt een euro maar 

eenmaal uitgeven.’

Professioneel, betrokken & dichtbij

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

info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

Bestel tijdig uw eindejaarsgroet. 

We hebben een uitgebreide collectie 

kerst- en nieuwjaarskaarten.

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

Over 10 weken is het Kerstmis



Ik heb in 1971 de winkel van Gerrit-
sen overgenomen, toen een kleine A 
& O-supermarkt met een winkelop-
pervlak van veertig vierkante meter. 
Later zijn we zelfstandig geworden 
en werd het Ad Baars Versmarkt. 
Maar terug naar het begin. 

Er waren toen veel winkeliers die de 
deuren langs gingen of aan huis be-
zorgden. De melkboer, bakker, sla-
ger, groenteboer. Ook diverse krui-
deniers. Je kunt gerust zeggen dat 
de concurrentie moordend was. We 
hadden veel boekjesklanten, men-
sen die hun boodschappen op lieten 
schrijven en aan het eind van de 
week of de maand betaalden. Soms 
was er wel eens een pagina uit zo’n 
boekje gescheurd. 

‘Kan gebeuren,’ zei ik dan, ‘ieder-
een heeft wel eens een kladje nodig.’ 
En dan probeerden we samen een 
taxatie te maken wat er aan bood-
schappen op die pagina had gestaan. 

Klanten heeft dat me niet gekost. Ik 
probeerde altijd om de lieve vrede te 
bewaren.’

Het huishoudboekje
In de winkel hadden we in de be-
ginjaren ook een grootboek. Daarin 
werden de boodschappen per klant 
genoteerd. Sommige mensen kwa-
men wel drie of vier keer per dag in 
de winkel. Toen we eenmaal perso-
neel hadden, werd dat lastiger. Als 
mevrouw Jansen, om een willekeu-
rige naam te nemen, aan het eind van 
de maand 65 gulden moest betalen 
schrok ze van dat bedrag. ‘Zoveel 
heb ik zeker niet gekocht,’ kreeg 
je dan te horen. ‘Weten jullie zeker 
dat het niet de boodschappen zijn 
van een andere mevrouw Jansen?’ 
‘Echt waar?’ vroeg ik dan, waarop 
de meeste mensen begonnen te twij-
felen. Moeilijk heb ik in ieder geval 
nooit gedaan bij zo’n discussie. In 
de beginjaren kwamen mensen trou-
wens ook met hun huishoudboekje 

naar de winkel. Alle boodschappen 
werden genoteerd en bonnetjes wer-
den bewaard om thuis op de cent te 
controleren of inkomsten en uitga-
ven klopten.

Verbinding met de klant
Al met al was de omzet in het begin 
zeker niet geweldig en daar hebben 
Mieke en ik ons toen wel zorgen om 
gemaakt. Maar na verloop van tijd 
leer je dat je je daar niet te sappel 
over moet maken. Ik ben best wel 
ilosoisch ingesteld en zeg altijd: 
zit maar nergens over in, het komt 
toch wel goed. Ik ben er vast van 
overtuigd dat de ondernemer maakt 
of het goed gaat of niet. Je moet ver-
binding zoeken met de klanten. Hoe 
je dat doet? Met zelfspot, gekke din-
gen verzinnen, leuke acties, mensen 
dingen laten proeven, mooie verha-
len vertellen over producten waar je 
verstand van hebt. In mijn geval kaas 
en wijn, groenten. En vleeswaren na-
tuurlijk. Ik herinner me een actie uit 

de begintijd: Moederdag aardbeien-
dag.  Ik verkocht de aardbeien voor 
tien cent onder de inkoopsprijs. De 

grote jongens doen dat tegenwoordig 
ook, maar ik ben er dus al veel eerder 
mee begonnen!

Een langere versie van dit verhaal, extra beeldmateriaal en andere ver-
halen vindt u op de website van De Bilt Schrijft: www.debiltschrijft.nl. 
Uw eigen levensverhalen, liefst met foto, kunt u sturen naar info@debilt-
schrijft.nl. Het is de bedoeling om begin 2013 een boek met levensver-
halen van mensen uit de gemeente De Bilt te publiceren. Mogelijk wordt 
uw verhaal daarin opgenomen.

Kopen op de pof
In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd. In de aanloop naar de festiviteiten gaat 
De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit de zes kernen van de gemeente, 

zie ook de Vierklank van 29 juni. In het onderstaande verhaal vertelt Ad Baars (1946) over zijn 
tijd als winkelier. Samen met zijn vrouw Mieke runde hij bijna veertig een buurtsuper op de 

Waterweg in De Bilt. Zeer gewaardeerd door de klanten. Bij het 25-jarige jubileum kregen Ad en 
Mieke een cheque van 3000 gulden om samen op vakantie te gaan. 

Ad Baars zoals de klanten hem kennen - altijd met een strikje omdat een 
winkelier nu eenmaal keurig gekleed moet gaan – naast zijn vrouw Mieke.

E-BIKE OPSTAPDAG!
Kom zaterdag 22 oktober naar
de E-bike opstapdag van Bike Totaal
Bikeshop Loosdrecht!

Maak een proefrit op een van de
vele E-bike’s en ontvang GRATIS
3 jaar verzekering bij aanschaf
van een E-bike!*

*) Vraag naar de voorwaarden in de winkel
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Digipesten	is	pesten	via	digitale	me-
dia	zoals	mobiele	telefoons,	internet,	
Twitter	en	dergelijke.	Nog	even	haalt	
Hilda	wat	punten	terug	die	de	vorige	
keer	aan	de	orde	zijn	geweest.	Zoals	
de	 soorten	geweld	die	 er	 zijn:	 licha-
melijk	 geweld	 (	 waaronder	 slaan	 en	
schoppen)	en	geestelijk	geweld	(zoals	
bedreigen	 en	 discrimineren)	 en	 sek-
sueel	 geweld.	 Ze	 legt	 nog	 even	 het	
verschil	uit	tussen	aanranden	en	ver-
krachten.	Denk	er	om,	voegt	ze	er	aan	
toe:	‘geweld’	komt	altijd	terecht	bij	de	
(kinder)rechter	 en	 niet	 bij	 Halt	 voor	
een	 alternatieve	 straf.	 Vanmiddag	
komt	verder	‘digipesten’	aan	de	orde.

Strafblad
Halt	 legt	 de	 alternatieve	 straffen	 ten	
uitvoer	 aan	 jongeren	 die	 zijn	 opge-
pakt	 voor	 diverse	 vergrijpen.	 Voor-
beelden:	 vernieling,	 winkeldiefstal,	
overlast	 veroorzaken	 met	 vuurwerk,	
maar	 ook	 systematisch	 spijbelen.	
Onder	 voorwaarden	 kunnen	 ze	 voor	
het	 ondergaan	 van	 een	 straf	 worden	
verwezen	 naar	 ‘Halt’	 voor	 de	 zoge-
naamde	 ‘Halt-afdoening’.	 Het	 grote	
voordeel	is	dat	de	jongere	in	zo’n	ge-
val	kan	rechtzetten	wat	hij	of	zij	heeft	
fout	gedaan	zonder	daarbij	een	straf-
blad	 op	 te	 lopen.	 Bijkomende	 voor-
waarde	is	dat	de	jongere	en	de	ouders	
instemmen	met	deze	oplossing.	Dat	is	
en	 blijft	 vrijwillig.	 De	 jongere	 moet	
zich	volledig	aan	de	gemaakte	afspra-
ken	 houden	 en	 deze	 nakomen.	 Ten-
slotte:	 er	 mag	 geen	 sprake	 zijn	 van	
ernstige	achterliggende	problematiek	
bij	de	jongere.

Voorlichting
Naast	de	afdoening	geven	Halt-mede-
werkers	zoals	Hilda	Zwart	ook	voor-
lichting	op	scholen.	Want	voorkomen	
is	 natuurlijk	 altijd	 beter	 dan	 straffen	
achteraf.	In	de	lessen	wordt	voorlich-
ting	 gegeven	 over	 jeugdstrafrecht,	
wetten	en	regels.	Zaken	als	baldadig-
heid	en	het	omgaan	met	groepsdruk.	
Maar	ook	is	het	mogelijk	 les	 te	krij-
gen	 over	 normen	 en	 waarden,	 over-
last,	 respect,	 vuurwerk	 en	 gevolgen	
van	gedrag.	De	school	kan	zelf	bepa-
len	welke	onderwerpen	ze	behandeld	
wil	zien.	Bij	alle	lessen	ligt	de	nadruk	
op	 informatie,	 bewustwording,	 me-
ningsvorming	 en	 gedragsalternatie-
ven.	 De	 lessen	 kunnen	 ook	 worden	
gegeven	op	het	voortgezet	onderwijs	
en	in	buurthuizen

Digipesten
De	leerkracht	van	groep	8,	Rob	Zwa-
neveld,	heeft	er	voor	gekozen	om	deze	
middag	 het	 ‘digipesten’	 aan	 de	 orde	
stellen.	Uit	statistieken	blijkt	dat	4	%	
van	de	kinderen	tussen	9	en	16	jaar	in	
Nederland	er	mee	te	maken	heeft.	Op-
geteld	zijn	dat	zo’n	60.000	kinderen.	
Er	wordt	een	korte	ilm	gedraaid	over	
het	 onderwerp	 en	 hierna	 kunnen	 de	
kinderen	 een	 werkblad	 invullen	 met	
vragen	die	hier	op	betrekking	hebben.	
De	antwoorden	worden	besproken	en	
vormen	de	basis	voor	de	rest	van	de	
les.	Hilda	wijst	de	kinderen	op	zaken	
waar	 ze	 mee	 uit	 moeten	 kijken.	 Zet	
geen	 foto	van	 je	 zelf	op	het	 internet	
maar	 ook	 geen	 adresgegevens.	 Deel	
nooit	 je	 wachtwoord	 met	 anderen.	

Van	 belang	 is	 ook	 dat	 jullie	 ouders	
weten	wat	 je	 doet	 achter	 de	 compu-
ter.	 Reageer	 niet	 op	 rare	 vragen	 of	
opdrachten	 die	 je	 soms	 kunt	 krijgen	
van	 mensen	 aan	 de	 andere	 kant	 van	
de	 internetverbinding.	 Gebruik	 dan	
meteen	je	‘delete’	knop	adviseert	Hil-
da.	Uit	 de	 verhalen	 van	 de	 kinderen	
blijkt	dat	ze	eigenlijk	nog	niet	zo	veel	
nare	dingen	hebben	meegemaakt.	Ze	
zeggen	ook	dat	ze	zelf	niet	 aan	pes-
ten	doen	via	het	beeldscherm	of	hun	
mobieltje.	

Hyves en Facebook
Eigenlijk	 is	 groep	 8	 van	 ‘De	Kleine	
Prins’	een	heel	brave	maar	ook	aardi-
ge	en	gezellige	klas.	Kijk	uit	wat	je	in	
je	 proiel	 zet	 raadt	Hilda	 vervolgens	
de	kinderen	aan.	En	dan	blijkt	dat	de	
meeste	 kinderen	 dat	 ook	 wel	 weten.	
Ze	vertellen	wat	over	‘Hyves’	en	‘Fa-
cebook’,	waar	verschillende	kinderen	
op	blijken	te	zitten	en	over	de	spelle-
tjes	die	je	via	internet	kunt	doen.	Kijk	
daarmee	 ook	 uit,	 waarschuwt	 Hilda.	
Soms	zijn	ze	zo	opgezet	dat	je	zonder	
het	merkt	 veel	 geld	 kwijt	 bent.	Ook	
dat	 schijnen	de	meeste	kinderen	wel	
te	weten.	Er	komen	een	paar	verhalen	
over	neefjes	en	buurkinderen	die	dat	
wél	 hebben	 meegemaakt.	 Dan	 is	 de	
les	afgelopen	en	neemt	meester	Rob	
het	roer	weer	over.

Alternatieve straffen
Hilda	gaat	na	de	les	meteen	door	naar	
Zeist	waar	ze	op	het	politiebureau	nog	
een	paar	 ‘Halt-zaken’	moet	afhande-
len.	 Ze	 ontvangt	 jongeren	 (‘irst	 of-

fenders’	noemt	zij	ze)	met	hun	ouders	
om	te	bekijken	wat	voor	alternatieve	
straf	 er	 moet	 komen.	 Hilda	 Zwart	
(42)	 werkt	 op	 dit	 moment	 voorna-
melijk	 in	 de	 regio	 Binnensticht.	 Ze	
doet	 dit	 werk	 al	 zeven	 jaar	 en	 was	
daar	voor	jarenlang	politieagente.	Ze	
heeft	daarbij	veel	ervaring	opgedaan	
die	haar	nu	goed	van	pas	komt.	Haar	
hoeven	ze	in	ieder	gaal	niet	veel	wijs	
te	maken.	Heeft	ze	het	gevoel	dat	de	
aanpak	van	‘Halt’	werkt?	Ze	geeft	toe	
dat	het	resultaat	niet	altijd	te	meten	is.	
Wel	 is	Hilda	er	van	overtuigd	dat	er	
op	 deze	manier	 toch	 een	 aantal	 jon-
geren	wordt	 bereikt	 die	 zonder	 deze	

aanpak	 zouden	 afglijden	 naar	 echte	
criminaliteit.	Belangrijk	is	dat	de	ou-
ders	worden	betrokken	bij	de	afdoe-
ning.	Net	zo	belangrijk	is	dat	de	jon-
gere	 zich	 bewust	wordt	 van	 hetgeen	
hij	of	zij	heeft	gedaan	en	hiervoor	ex-
cuses	aanbiedt.	Vaak	blijkt	ook	dat	de	
invloed	van	 leeftijdsgenoten	groot	 is	
en	een	eigen	keuze	binnen	een	groep	
moeilijk	 is.	 Hilda	 en	 haar	 collega’s	
komen	veel	probleemgevallen	tegen.	

Zo	werken	alle	medewerkers	van	Halt	
met	elkaar	verder	om	de	maatschap-
pij	en	onze	leefomgeving	veiliger	en	
leefbaarder	te	maken.

‘Halt regio Utrecht’ geeft 
aansprekende voorlichting op scholen 

door Martijn Nekkers

De kinderen van groep 8 van de basisschool ‘De Kleine Prins’ komen binnen na de middagpauze. Het 
is maandagmiddag en Hilda Zwart van ‘Halt Regio Utrecht’ komt op bezoek. Ze is al een keer eerder 
in deze klas geweest om in het algemeen te vertellen wat ‘Halt’ precies doet. Vanmiddag gaat ze het 

hebben over een heel actueel onderwerp: ‘digipesten’. 

Halt Regio Utrecht nr. 1 en 2: Groep 8 van basisschool ‘De Kleine Prins’ met 
rechts Halt-medewerkster Hilda Zwart.

Haar	 2e	 boek:	 “Kijk	 verder	 dan	 je	
neus	lang	is”	heeft	als	boodschap:	Ga	
niet	af	op	wat	je	ziet,	je	kent	iemand	
nog	niet.	De	schrijfster	hoopt	dat	kin-
deren	na	het	lezen	van	dit	boek	niet	zo	
snel	meer	vooroordelen	hebben	over	
elkaars	uiterlijk.	Dit	boek	was	het	uit-
gangspunt	voor	een	mini	musical.	Op	
het	toneel	stond	een	grote	boom	met	
een	rare	kronkelige	neus.	De	schrijf-
ster	zelf	stond	naast	een	kapstok	met	
diverse	 verkleedkleding	 en	 liet	 de	
kinderen	in	de	zaal	actief	meedenken	
hoe	de	neuzen	van	de	diverse	perso-
nages	er	uit	zouden	zien.	Welke	neus	
heeft	 de	 dokter	 (een	 thermometer-
neus),	de	kapper	(een	schaarneus)	de	
burgemeester	 (een	 sleutelneus)	 enz.	
Iedere	keer	had	Magali	weer	iets	an-
der	aan	en	kwam	er	weer	een	andere	
neus	tevoorschijn.	Het	verhaal	speelt	
zich	af	 in	Neuzenland	waar	iedereen	
een	bijzondere	neus	heeft.	

We	maken	kennis	met	meneer	Wrat-
neus	 en	 Cathelijne	 met	 een	 mooie	
glinsterende	 roze	 hartjes	 neus.	 Tij-

dens	 de	 voorstelling	 werd	 er	 veel	
gelachen	 maar	 je	 hoorde	 ook	 ‘wat	
zielig!’.	De	kinderen	leefden	zich	he-
lemaal	in	het	verhaal.	De	voorstelling	
werd	afgesloten	met	het	aanleren	van	
‘het	 neuzenlied’	 met	 allerlei	 gekke	
bewegingen	erbij.	

Iedereen	 ging	 zingend	 weer	 naar	 de	
klas	 terug.	 Na	 aloop	 bleef	 Magali	
nog	 om	 met	 ouders	 en	 kinderen	 na	
te	praten	en	was	er	ook	gelegenheid	
om	een	boek	te	kopen	en	het	door	de	
schrijfster	te	laten	signeren.

(Yvonne Pennings)

Bijzondere neuzen op de van Dijckschool
Als afsluiting van de Kinderboekenweek vond deze week in de toneelzaal van de van Dijckschool een 
muzikale voorstelling plaats. Schrijver Magali de Frémery las voor uit haar 1e boek ‘O nee, niet weer 
een boek!’. Het is een verhaal over een olifant en zijn vrienden. Aan het einde van het boek ontdekt 
de olifant dat het juist heel ijn is om een boek cadeau te krijgen. Zij heeft dit boek geschreven om 

kinderen de stimuleren meer te lezen. 

De kinderen op de Van Dijckschool namen enthousiast deel aan de voorstelling 
van Magali.

Montessori juffen in het 
herfstachtige zonnetje!

In	de	week	van	de	dag	van	de	leerkracht	zijn	de	juffen	van	de	onderbouw	
van	 de	 Bilthovense	 Montessorischool	 nog	 eens	 welverdiend	 extra	 in	 het	
zonnetje	gezet!	Het	door	de	kinderen	gemaakte	kunstwerk	van	houten	har-
ten	viel	erg	in	de	smaak.	Daarna	werden	juf	Lieke,	Linda	en	Erma	als	ver-
rassing	meegenomen	naar	het	Doornse	Gat,	waar	de	juffen	konden	genieten	
van	de	aanblik	van	alle	kinderen	die	naar	hartenlust	klommen,	sprongen	en	
rondrenden	met	op	de	achtergrond	een	spektakel	van	herfstkleuren.	Don-
derdag	27	oktober	opent	de	school	haar	deuren	van	8.30	-	17.30	uur	voor	
belangstellenden	om	een	kijkje	te	nemen.	 (Julita Eysink)

Tijdens juffendag genoten ook de kinderen in het Doornse Gat.

Benjamins 
Kindershow

Op	vrijdag	21	oktober	a.s.	 is	deze	
toffe	 kindershow	 met	 goochelen	
en	 buikspreken	 in	 De	 Voorhof	
naast	De	Dorpskerk	in	de	Burg.	De	
Withstraat	 in	De	Bilt.	De	aanvang	
is	 14.00	 uur,	 de	 toegang	 is	 gratis.	
De	leeftijd	is	vanaf	4	jaar.	

De	 organisatie	 is	 in	 handen	 van	
de	 missionaire	 werkgroep	 van	 De	
Dorpskerk

Gespecialiseerd in massagetherapie, onze 
consulten kunnen geheel of gedeeltelijk 
worden vergoed door de zorgverzekeraars

Bel voor een afspraak:
06 - 22 22 73 13 of 06 - 24 63 98 39
Zorg Centrum De Bilt, Burg. de Withstraat 59

www.holistichealthcare.nl

Persoonlijk afgestemde behandelingen 

Een goede, stevige massage

Of heerlijke schoonheidsverzorging.

Wij werken:

• Klachtgericht

• Oorzaakbestrijdend

• Revaliderend

• Ontspannend

• Preventief

advertentie



Het werd een les in veiligheid 
op Internet. Het was niet alleen 
bedoeld voor nieuwelingen op 
PC-gebruik maar ook al ervaren 
Internetgebruikers waren er op 
afgekomen. De ruim twintig be-
langstellenden uit Maartensdijk en 
de andere kernen van de gemeente 
luisterden geboeid en kregen ant-
woord op al hun vragen. Twee uur 
lang, afgewisseld met een hapje en 
een drankje, vertelde Nico Jansen 
over internetcriminelen, over hun 
trucs om je code los te krijgen en 
hoe je kunt voorkomen dat je wordt 
bestolen. 

Trucs
‘U bent zelf de zwakste schakel’, 
legde Nico Jansen uit en toonde 
de sluwe pogingen. ‘Internetcrimi-
nelen proberen uw nieuwsgierig-
heid te wekken, uw medelijden te 
wekken en u bang te maken door 
middel van allerlei trucs.’ Hij be-
handelde het Internetbankieren, 
updates ophalen, spyware contro-
leren en hoe je op Internet veilig 
kunt betalen. Als tweede onder-

werp stond het toepassen van Sky-
pe op het programma. Met Skype 
kan je o.a. videogesprekken voeren 
met mensen ver weg, bijvoorbeeld 
met je (klein-)kinderen in het bui-
tenland of wanneer het moeilijk is 
om naar hen toe te gaan. Wie deze 
lessen heeft gemist kan volgend 

voorjaar alsnog komen, want dan 
organiseert het Internetcafé bij 
SWO-vestiging Maartensdijk aan 
het Maertensplein opnieuw een 
themadag. Tussentijds kan men 
daar ook altijd informatie krijgen 
en dat is telefonisch bereikbaar via 
0346 214161.

Veilig Internet Bankieren
‘U bent zelf de zwakste schakel’

door Kees Pijpers

Vorige week dinsdagmiddag 11 oktober werden er in Dijckstate Maartensdijk duistere 
complotten op Internet onthuld en oplossingen gegeven om de gevolgen ervan te voorkomen. 

De werkgroep van het Internetcafé van SWO De Zes Kernen De Bilt organiseerde haar 
najaars-themamiddag en de bekende plaatsgenoot en politicus Nico Jansen legde het uit. 

Nico Jansen legt het uit.

Van appel tot sap

Op zaterdag 22 oktober a.s. staat er op het erf van zorgboerderij Nieuw Bureveld 
aan de Universiteitsweg 1 in De Bilt een grote sap-persmachine. Het Utrechts 
Landschap zorgt deze dag voor appels en peren. De machine wast, raspt en perst 
het sap uit de appels en peren. Het verse sap wordt gepasteuriseerd en direct 
afgevuld in pakken van 5 liter. Deze pakken zijn daarna direct verkrijgbaar 
in Landwinkel De Hooierij. Van 10.00 tot 16.00 uur kunt u komen kijken en 
eventueel helpen met het scheppen van de appels en peren in de machine.

Op donderdag 3 november a.s. 
van 9.30 tot 12.00 uur kan in Bi-
bliotheek Bilthoven deelgenomen 
worden aan een leeskringendate. 
Altijd al lid willen worden van een 
leeskring maar er nog geen kun-
nen vinden? Ontmoet deze ochtend 
mensen die net als u op zoek zijn.

Tijdens de bijeenkomst maakt u op 
speelse wijze kennis met elkaar en 

kan u besluiten om gezamenlijk te 
gaan lezen. Het is prettig als ‘Het 
leven is vurrukkulluk’ van Remco 
Campert van tevoren is gelezen, 
maar dit is niet noodzakelijk. De 
leiding is in handen van literatuur-
docente Henny Verheijden. 

Het aantal plaatsen is beperkt, 
dus tijdige aanmelding bij Biblio-
theek Bilthoven is gewenst: aan de 

balie, via tel. 030 2285803 of via 
c.heerschop@bibliotheekdebilt.
nl. Tijdens Nederland Leest 2011 
(21 oktober t/m 28 november) 
staat ‘Het leven is vurrukkulluk’ 
van Remco Campert centraal. De 
workshop is een van de activitei-
ten die de bibliotheek rondom de 
actie organiseert. Zie www.biblio-
theekdebilt.nl voor het volledige 
programma. 

Vind je eigen leeskring
Nu al bericht uit Spanje

 
Over een paar weken reizen Sint Nicolaas en zijn pieten weer af naar Nederland. 
Bij veel kinderen beginnen de kriebels alweer te komen en gaan de hartjes snel-
ler kloppen. Natuurlijk komt Sint Nicolaas ook dit jaar weer naar Maartensdijk! 
Alles is duurder geworden, dit geldt natuurlijk ook voor de Sint. 

Draagt u het Sinterklaasfeest in Maartensdijk ook een warm hart toe? Doe dan 
uw donatie om er een spetterend mooi feest van te maken voor iedereen. Dat kan 
bij Kapper Hans en bij de Primera in een collectebus, bij de C1000 kunt u uw 
donatie doen middels het doneren van uw statiegeldbon.

Ook kunt u uw bijdrage overmaken. Kijk voor het laatste nieuws: www.sintin-
maartensdijk.nl
 

is de Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met 

ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, dyslexie en 

PDD-NOS.

Wij zoeken een

Boekhouder M/V ca 30 uur

De boekhouder is verantwoordelijk voor de gehele boekhouding, samen met een team van 3 

medewerkers op de ledenadministratie.

 

Functie-eisen:
Voor deze leidinggevende functie zoeken wij een communicatieve en sociaal vaardige teamspeler 

met een relevante opleiding op MBO+/HBO niveau, zoals MEAO BA of MBA. Je hebt minimaal 3 jaar 

relevante werkervaring, goede beheersing van de Nederlandse taal in woord- en geschrift en bent 

vaardig met Exact en MS O�  ce (Excel).

Arbeidsvoorwaarden

Salaris afhankelijk van ervaring en opleiding Schaal 4–7 CAO Welzijn en Maatschappelijke 

Dienstverlening € 1.739 – € 2.973

Solliciteren:
Stuur een brief met CV naar jackystuifmeel@balansdigitaal.nl. Kijk voor meer informatie over deze 

functie op www.balansdigitaal.nl of bel met Jacky Stuifmeel (030 2255050).

Allerzielen
woensdag 2 november 2011

Ook dit jaar is er op initiatief van de Raad 

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

Tap Uitvaartzorg gelegenheid om dierbare 

overledenen te gedenken. Er zijn gelijktijdig 

2 bijeenkomsten die plaatsvinden op 

Begraafplaats- en Crematorium Den en Rust 

en de Opstandingskerk in combinatie met 

begraafplaats Brandenburg.

17.00 uur Ontvangst met koffi e/thee/soep/ 

 broodje

17.45 uur  Aanvang meditatieve bijeenkomst 

(spreken en muziek)

18.15 uur  Gelegenheid tot bezoeken graf 

of urnenmuur, voor deze 

gelegenheid sfeervol verlicht

Na afl oop is er gelegenheid met elkaar na te 

praten in de kerk of ontvangkamer.

U bent van harte welkom! 

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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Als	 vrouw	 heb	 je	 een	 kans	 van	 één	
op	 acht	 om	 borstkanker	 te	 krijgen.	
Erfelijkheid	kan	daarbij	 een	 rol	 spe-
len,	 maar	 ook	 andere	 risicofactoren	
kunnen	 invloed	 hebben.	 Bovenaan	
op	 het	 lijstje	 staan	 onvoldoende	 li-
chaamsbeweging	en	overgewicht	(na	
de	menopauze).	Verder	is	de	kans	op	
borstkanker	 groter	 bij	 (overmatig)	
alcoholgebruik	en	bij	vrouwen	die	al	
jong	menstrueerden,	 laat	aan	de	me-
nopauze	 begonnen,	 weinig	 of	 geen	
kinderen	 hebben,	 niet	 of	 nauwelijks	
borstvoeding	 hebben	 gegeven,	 een	
eerste	 kind	 op	 latere	 leeftijd	 hebben	
gekregen,	en/of	twee	tot	drie	jaar	hor-
moonpreparaten	 hebben	 gebruikt	 te-
gen	overgangsklachten.	In	Nederland	
wordt	jaarlijks	bij	circa	13.000	men-
sen	borstkanker	vastgesteld.	Bij	vrou-
wen	 is	 het	 de	 meest	 voorkomende	
vorm	van	kanker.	De	meeste	vrouwen	
krijgen	 borstkanker	 tussen	 de	 vijftig	
en	vijfenzeventig	jaar.

Marathon
Margreet	 Vrieze,	 eigenaresse	 van	
Curves	De	Bilt,	legt	uit:	‘Curves	vindt	
het	belangrijk	iets	terug	te	doen	voor	
de	 gemeenschap.	 Daarom	 steunen	
we	 diverse	 goede	 doelen.	Voor	 Pink	
Ribbon	komen	we	 jaarlijks	 in	actie.’	
Curves	De	Bilt	doet	dat	op	twee	ma-
nieren:	‘Intern:	we	proberen	onze	le-
den	te	motiveren	om	een	donatie	aan	
Pink	Ribbon	te	doen.	En	extern:	elke	
vrouw	 die	 in	 oktober	 lid	 wordt	 van	
Curves,	betaalt	geen	begeleidingskos-
ten	als	ze	€	25	aan	Stichting	Pink	Rib-
bon	doneert.	Daarvoor	staat	op	onze	
balie	 een	 roze	 spaarvarken	 klaar.’	
Bovendien	 organiseert	 Curves	 De	
Bilt	een	marathon	op	26	oktober	van	
8.30	 tot	 20.30	 uur.	 ‘Het	 is	 onze	 be-
doeling	om	het	 circuit	 continu	bezet	
te	 hebben	 met	 vrouwen	 die	 trainen.	
Alle	vrouwen	kunnen	deelnemen,	zo-

wel	 leden	van	Curves	als	niet-leden.	
Voor	die	 training	vragen	we	een	do-
natie	 van	 €2,50.’	 Vrieze	 vervolgt:	
‘Ik	 zoek	 vrouwen	 die	 nieuwsgierig	
zijn	naar	wat	Curves	hun	kan	bieden.	
Deelneemsters	kunnen	zich	ook	laten	
sponsoren	 door	 hun	 bedrijf,	 kennis-
sen	 of	 familie.	Er	 kunnen	 ook	groe-
pen	 vrouwen	 deelnemen,	 bijvoor-
beeld	 familieleden	 of	 collega’s.	 We	
willen	alleen	dat	vrouwen	die	geen	lid	
zijn	van	Curves	even	van	tevoren	bel-
len	om	een	tijd	af	te	spreken,	zodat	we	
kunnen	 zorgen	 dat	 er	 voldoende	 be-
geleiding	 aanwezig	 is.	 Curves	 vindt	
begeleiding	namelijk	erg	belangrijk.’

Acts
Behalve	itnesstrainingen	wordt	er	die	
dag	 nog	 meer	 bij	 Curves	 georgani-
seerd.	‘We	gaan	het	geheel	omlijsten	
met	 leuke	 acts,	 zoals	 stoelmassage,	
handmassage	 en	 kleurentherapie.	
Daar	 hebben	 we	 een	 aparte	 ruimte	
voor	achter	onze	sportzaal.	Vrouwen	
die	 dat	 willen	 ondergaan,	 betalen	
een	 kleine	 donatie	 voor	 deelname.’		
Door	 mee	 te	 doen	 aan	 de	 marathon	
zetten	vrouwen	zich	in	voor	Pink	Rib-

bon	 en	 kunnen	 tegelijkertijd	 kennis-
maken	 met	 het	 trainingsprogramma	
van	Curves.	
‘Het	is	nooit	te	laat	om	met	bewegen	
te	beginnen’,	is	de	ilosoie	van	Cur-
ves.	 ‘Wat	 een	 gezonde	 hoeveelheid	
beweging	 per	 dag	 is,	 is	 nog	 onder-
werp	 van	 wetenschappelijk	 onder-
zoek.	 Daarom	 wordt	 bij	 Curves	 de	
Nederlandse	Norm	Gezond	Bewegen	
aangehouden.	 Deze	 norm	 verschilt	
per	leeftijdsgroep	en	is	vastgesteld	op	
minimaal	vijf	dagen	per	week	dertig	
minuten	 per	 dag	matig	 intensief	 be-
wegen.	 ‘Curves	 werkt	 omdat	 het	 de	
deelneemster	een	complete	cardio-	en	
krachttraining	 biedt	 in	 slechts	 dertig	
minuten.	 De	 toestellen	 werken	 met	
hydraulische	weerstand	die	elke	grote	
spiergroep	 trainen	 met	 twee	 spieren	
tegelijk.	Elke	deelneemster	krijgt	as-
sistentie	 van	 een	 Curves	 trainer	 die	
haar	begeleidt	en	motiveert,	zodat	ze	
meer	kans	heeft	om	haar	itnessdoel-
stelling	te	halen.	Er	kunnen	zo	diverse	
doelstellingen	worden	bereikt:	afval-
len,	meer	energie	en	een	beter	iguur	
krijgen.	‘Bij	Curves	kun	je	meer	dan	
je	denkt’,	omschrijft	Margreet	Vrieze.

Curves houdt marathon voor Pink Ribbon
door Lilian van Dijk

Fitnessclub Curves organiseert een marathon waarvan de opbrengst gaat naar Pink Ribbon, 
een stichting die zich inzet voor vrouwen met borstkanker. Op 26 oktober staan de apparaten bij 

Curves De Bilt aan de Hessenweg 9 twaalf uur lang ter beschikking aan deelnemers.

Margreet Vrieze nodigt vrouwen uit te komen meedoen aan de itnessmarathon 
bij Curves De Bilt voor stichting Pink Ribbon.

Met	 de	 ranglijst	 in	 de	 hand	 zou	 je	
verwachten	 dat	 Voordaan	 een	 ogen-
schijnlijk	 makkelijk	 zondagmiddag	
zou	 beleven	 tegen	 de	 hekkensluiter	
van	 de	 poule.	 Niets	 bleek	 minder	
waar.	 Na	 een	 moeizaam	 begin	 met	
traag	 veldspel	 voerden	 de	 mannen	
van	 Kalfsterman	 het	 tempo	 op.	 Een	
zeldzame	 goal	 van	 Tim	 Belderbos	
zette	Voordaan’s	mannelijke	vlaggen-
schip	op	het	goede	spoor	met	een	1-0	
voorsprong.	 Vlak	 voor	 rust	 tekende	
Philip	Meulenbroek	voor	de	2-0.	Na	
rust	kwam	Vooraan	op	3-0,	maar	liet	
Were	Di	ook	meer	speelruimte	toe.	De	
Tilburgers	proiteerden	door	zelfs	tot	
3-3	terug	te	komen.	Door	in	de	dying	
seconds	of	the	game	een	rebound	ach-
ter	de	keeper	van	Were	Di	te	prikken,	
zorgden	 de	 heren	 ervoor	 dat	 de	 drie	
punten	alsnog	 in	Groenekan	zijn	ge-
bleven.
Voordaan	 Dames	 1	 werd	 op	 routine	
geklopt	en	bewees	zichzelf	afgelopen	
zondag	geen	dienst.	In	een	belangrij-
ke	wedstrijd	 tegen	Eindhoven	 incas-
seerde	zij	kort	na	elkaar	en	op	identie-
ke	wijze	twee	tegentreffers,	waardoor	
Eindhoven	 snel	 met	 2-0	 aan	 de	 lei-
ding	 ging.	 Door	 een	 snelle	 aanslui-
tingstreffer	van	Emma	van	Laar	voor	

rust	leken	de	kansen	te	keren.	Helaas.	
Voordaan’s	vrouwelijke	vlaggenschip	
kon	geen	inspiratie	vinden	om	de	rou-
tine	van	de	Eindhovenaren	te	breken.	
Ondanks	 dat	 Voordaan	 in	 de	 laatste	

minuten	van	de	wedstrijd	een	vrouw	
meer	in	het	veld	had	staan,	lukte	het	
niet	 om	 de	 opgelopen	 achterstand		
(2-1)	voor	rust	om	te	buigen.

(Guido van der Burg)

Voordaan Heren 1 met hakken over de sloot

Salvo 2 revancheert
Salvo	2	Na	het	ongelukkige	verlies	van	vorige	week	wilde	het	team	zich	
tegen	het	bezoekende		Allvo	revancheren.	Vooraf	was	al	duidelijk	dat	bij	
een	4-0	overwinning	Salvo	aan	kop	van	de	ranglijst	zou	komen.	De	dames	
waren	zich	dat	heel	goed	bewust.	Het	zou	niet	makkelijk	worden	tegen	het		
eveneens	hoog	geklasseerde	 	Allvo.	Extra	motivatie	 voor	 deze	wedstrijd	
was	het	 afscheid	van	Martine	Vringer	die	hierna	 in	Salvo	1	gaat	 spelen.	
De	eerste	drie	sets	waren	duidelijk	voor	Salvo.	Vooral	de	eerste	set	gaf	een	
duidelijk	verschil	in	klasse	te	zien.	Uitslag	25-15.		Allvo	herstelde	zich	wel	
in	de	volgende	twee	sets	maar	kon	Salvo	niet	serieus	bedreigen.	Deze	sets	
weren	gewonnen	met	25-16	en	25-18.	De	4e	set	werd	nog	wel	spannend.	
Salvo	heeft	de	neiging	om	een	4e	set	wat	 te	makkelijk	op	te	nemen.	Dat	
was	nu	ook	weer	zo.	Door	slecht	en	ongecontroleerd	spel	liep	Allvo	uit	naar	
1-8.	Na	een	time	out	moest	Salvo	zich	punt	voor	punt	terugknokken.	Bij	de	
stand	20-20	drukten	de	dames	pas	door	en	wonnen	de	set	met	25-20	en	de	
wedstrijd	met	4-0.		Martine	Vringer	speelde	een	erg	goede		wedstrijd.	Zij	
zal	zeer	gemist	worden.	Maar	dit	team	heeft	genoeg	klasse	in	huis	om	de	
doelstelling	van	een	kampioenschap	te	blijven	najagen.	Volgende	wedstrijd:	
29	oktober	tegen	Sovoco	in	Soest.	

Het	eerste	damesteam	kon	geen	afstand	nemen	van	de	onderste	plaatsen.		
Er	werd	met	3-1	verloren	van	het	bezoekende	US	uit	Amsterdam.

3e Voordaan Advocaten-Dubbels
Na	de	successen	in	2009	en	2010	kon	een	3e	editie	niet	uitblijven.	Met	een	
enorm	tevreden	sponsor	(Voordaan	Advocaten	uit	Groenekan)	werd	al	snel	
een	nieuwe	week	 in	het	 drukke	winterseizoen	van	het	 tenniscentrum	ge-
vonden.	Dit	jaar	wordt	zelfs	al	op	de	vrijdagavond	gestart,	zodat	nog	meer	
dubbels	aan	dit	indoortoernooi	deel	kunnen	nemen.
Van	vrijdag	28	oktober	t/m	zondag	6	november	a.s.	wordt	in	verschillende	
speelsterkten	een	dames-,	heren-	en	gemengd	dubbeltoernooi	gehouden	op	
Tenniscentrum	Groenekan.	Voor	dit	oficieuze	toernooi	is	inschrijven	ook	
voor	elke	tennisser	mogelijk;	een	KNLTB-pasje	is	niet	noodzakelijk.	Alle	
informatie	over	dit	toernooi	is	op	de	website	van	Tenniscentrum	Groenekan	
(www.tcgroenekan.nl)	te	vinden;	evenals	het	inschrijfformulier.
Inschrijven	blijft	deze	week	waarschijnlijk	nog	wel	mogelijk,	maar	wacht	
niet	te	lang;	vol	=	vol.	Aarzel	niet	met	vragen	naar	tennis4u@tcgroenekan.
nl	te	gaan.

DOS komt te kort 
De laatste wedstrijd op het veld, voordat over enkele weken de 
zaalcompetitie start, bracht de korfballers van DOS geen winst. 
In het duel op het natuurgras van RDZ verloor DOS met 18-12.

De	openingstreffer	was	voor	DOS.	Na	de	0-1	kwam	RDZ	gelijk	en	hierna	
op	een	2-1	voorsprong.	DOS	miste	enkele	unieke	mogelijkheden	waaronder	
een	strafworp	en	een	vrije	doorloopbal	om	gelijk	te	maken.	Het	geroutineer-
de	team	van	RDZ	proiteerde	direct	en	liep	gemakkelijk	weg	naar	een	4-1	
voorsprong.	DOS	speelde	op	het	natuurgras	op	dat	moment	een	tempo	te	
laag	en	kon	geen	vuist	maken.	Aan	het	einde	van	de	eerste	helft	lukte	het	de	
Westbroekers	toch	om	dichterbij	te	komen	en	kort	voor	rust	was	de	stand	bij	
5-5	zelfs	gelijk	getrokken.	Het	was	echter	RDZ	dat	het	laatste	doelpunt	voor	
rust	scoorde,	zodat	DOS	met	een	6-5	achterstand	de	kleedkamers	opzocht.

DOS	kwam	goed	uit	de	kleedkamers	en	boog	snel	de	achterstand	om	naar	
een	 6-7	 voorsprong.	Hierna	was	 het	RDZ	weer	 die	 gelijkmaakte	 en	 een	
voorsprong	nam	van	een	punt.	DOS	
kon	nog	eenmaal	aanhaken	bij	8-8,	
maar	hierna	was	het	vooral	RDZ	dat	
de	wedstrijd	 dicteerde.	De	 rebound	
positie	was	bij	RDZ	beter	verzorgd,	
maar	de	koploper	straalde	ook	meer	
de	 ultieme	wil	 uit	 om	 de	wedstrijd	
te	 winnen.	 Bij	 13-11	 forceerde	 de	
thuisploeg	de	deinitieve	slag	en	liep	
via	15-11	uit	naar	de	18-12	overwin-
ning.

DOS	 staat	 halverwege	 de	 competi-
tie	op	een	vierde	plaats,	drie	punten	
achter	de	twee	koplopers.	Volgende	
week	 start	 de	 voorbereiding	 op	 de	
zaalcompetitie	met	de	 trainingen	 in	
sporthal	De	Vierstee.	DOS	speelt	op	
29	oktober	een	oefenwedstrijd	in	De	
Vierstee	tegen	Nova.	Op	woensdag	2	
november	ontvangt	DOS		om	20.30	
uur	 Fiducia	 uit	 De	Meern	 en	 op	 5	
november	reist	DOS	af	naar	Maars-
sen	 voor	 een	 oefenwedstrijd	 tegen	
OVVO	3.	Na	deze	oefenwedstrijden	
start	op	12	november	de	competitie.



je leren!! Voor info 0346-
281363

Diversen
Te leen gezocht voor een 
Zweeds thema-weekend 
op 22 & 23 oktober: kleine 
ARRESLEE met neprendier. 
Tel. 06-42109561.

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

BETTY’S CORNER! Een vast 
adres voor een goede coupe! 
Elke woensdag en vrijdag 
+avond bij kapper Hans in 
Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022 Zorg 
voor uw haar!

HERBALIFE: Voor uw 
G e w i c h t s b e h e e r s i n g . 
Gezondheid en Vitaliteit. 
Gratis vet meten en begelei-
ding. Tel. 0346-571377 of 

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

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

Kom naar Pilates in Maartensdijk! Met deze bewegings-
methode maakt u uw lichaam sterker en flexibeler en wordt 
u bewust van uw houding. Bijvoorbeeld goed voor rug-, 
schouder- en heupklachten. De lessen vinden iedere woensdag 
plaats vanaf 19:30-20:30 uur én 20:30-21:30. De lessen worden 
gegeven op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u gratis aan voor een 
proefles door te bellen naar 06 30 44 34 85 of door te surfen 
naar www.drbm.nl

Cursus Intuïtie en Energie. Kom in je kracht en maak kennis 
met begrippen als energie, aura en chakra's. Je eigen ruimte 
innemen, gronden, aanwezig zijn. Wat zijn invloeden van ande-
ren en hoe herken je deze? Het vergroten van je vitaliteit en het 
stromen van je levensenergie. Start vr 11 nov. Van 10.00–16.30 
uur. Nieuw Licht, centrum voor Inspiratie en Intuïtie in 
Bilthoven. Info: www.nieuw-licht.nl /06-28036019.

Te koop aangeboden
Stapel tijdschriften van Viva 
en Flair, gratis af te halen! 
06-22759947

Philips senseo voor 1 of 2 kop-
pen koffie, model wit, werkt 
nog prima, overcompleet. 
€ 20,-. Tel. 030-2718364

Voedingskussen van de Hema 
amper gebruikt incl. hoes voor 
€ 25. Tel. 06-24440776 

Elektronisch orgel. €20,-. 
Moet wel opgehaald worden. 
Tel. 030-2203551

K. Televisie 55cm Philips,oud 
model. € 10,-. Tel. 030-
2203551

Po-stoel met bijbehorende po 
€ 7,50. Looprekje ter onder-
steuning bij het lopen. € 5,-. 
Tel. 0346-211638.

Vierkante (80x80 cm.) en 
enkele ronde (eet)tafels. € 10 
p.st. Tel. 06-20249465.

Rechthoekige (80x120 cm.) 
houten tafel, uitschuifbaar. 
€ 15,- Tel. 06-20249465

Vrieskist (105x70 cm., 85 cm. 
hoog), met groot en klein vak, 
€ 10,- Tel. 0346-211638

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

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

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

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

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

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

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

Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-
bedhoezen 140x200, kleuren: 
donkergeel, lichtgeel en wit. 
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

Raaijen 
Interieurs

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

Bel voor informatie 
of bezoek onze 

winkel. Sinds 1931

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN 

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

€ 10,-. per stuk. Tel. 030-
2202996

Servies boerenbont, 5 platte 
borden, 3 diepe borden, 1 plat-
te ovale schaal. € 25,-. Tel. 
0346-212492

Moderne hanglampen, 2 ver-
schillende 1x wit glas, 1 x 
zilver metaal. € 20,- per stuk. 
Tel. 06-20591980 na 16.00 uur

Brunotti hr. jack, maat 
large i.z.g.s. € 25,-. Tel. 
06-29506849

Val veiligheidsgordel z.g.a.n. 
€ 45,-. Tel. 06-29506849

Modern beige kinderledi-
kantje met matras, afmeting 
60x120cm. € 30,-. Tel. 0346-
214084

Houten puzzel van Sesam-
straat. Ziet er netjes uit. 
Leeftijd ± 2 jaar. € 4,50. Tel. 
0346-214084

7 nieuwe effen en bedrukte 
shirts, merk Jack & Jones, 
maat m, l en xl. € 7,- per stuk, 
Tel. 0346-212352

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

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

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

Pedicure-behandeling bij 
u thuis door gediplomeerde 
ambulante PEDICURE. Voor 
info bel 035-5771915

Wie zou graag willen 
ORGELSPELEN? Ik kan het 

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

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

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

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

Dames en heren kunnen bij ons terecht voor: knippen, 
verven, epileren (met touw), pedicure-manicure, massage, 
permanent make-up, gezichtsbehandelingen, hair-extentions, 
bruidskapsels, etc. Voor aantrekkelijke prijzen belt u gerust 
Erwin 030-2290395 (Hair & Beauty Gallery, Planetenbaan 9, 
B’hoven)

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

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

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

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

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

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

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

Ingekleurt. Weinig tijd en er toch elke dag fantastisch uitzien? 
IngeKleurt voor een persoonlijk kleur- en stylingadvies, garde-
robecheck, winkeltips en presentatietraining. www.ingekleurt.nl 

Te huur gevraagd:

Stichting Bodhisattva 
zoekt ruimte (ca 80 
m²) in Bilthoven of 
omgeving. Tel: 
06-28373039 of via 
info@stichtingbodhisattva.eu

Weekend 
medewerker
Tankstation 

de Rooij de Bilt
Naast het afrekenen 
van brandstof houd 
je de voorraad in de 
shop op peil en je 
zorgt ervoor dat de 
shop en het terrein 

schoon zijn.
Reactie’s graag 

per e-mail: 
vandermeijden@derooijauto.nl

e-mail: vink-herbalife@filter-
net.nl Gewicht in bedwang van  
Levensbelang

Verloren in de Versteeglaan 
een SLEUTELBOS, 5 à 
6 sleutels, waaronder een 
autosleutel met afstands-
bediening (merk renault). 
06-22318506
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Direct	 na	 de	 aftrap	 verschalkte	 de	
thuisspelende	 ploeg	 via	 een	 niet	
al	 te	 stevig	 ‘muurtje’	 SVM-goalie		
Richard	de	Groot	en	stond	de	1-0	op	
het	 scorebord.	 Reden	 genoeg	 voor	
het	 bezoekende	 SVM	 er	 een	 tandje	
bij	 te	zetten,	dat	 leidde	tot	een	reeks	
gevaarlijke	aanvallen	met	als	voorlo-
pige	afronding	na	een	kwartier	met	de	
verdiende	 gelijkmaker	 van	 Mike	 de	
Kok	(1-1).	
SVM	 had	 in	 de	 verdere	 eerste	 helft	
het	beste	van	het	spel.	Jeroen	Geurt-
sen	schoot	op	de	paal	en	kansen	van	
Kevin	 van	 Dronkelaar	 en	 Roy	 Wij-
man	 werden	 niet	 benut.	 De	 gasthe-
ren	 moesten	 het	 vooral	 hebben	 van	
de	 lange	 bal	 en	 de	 spelhervattingen.	
Maar	de	SVM	verdediging	gaf	geen	
kansen	 meer	 weg.	 Ouderkerk	 ‘ver-

sierde’	 veel	 vrije	 trappen:	 Trainer-
coach	 Wout	 van	 Dronkelaar:	 ‘Raak	
de	 Ouderkerkspitsen	 niet	 aan,	 want	
ze	vallen	al	over	een	muis’.

Na	de	thee	ging	SVM	door	met	snelle	
gevaarlijke	 aanvallen.	 In	 de	 50ste	
minuut	werd	Tom	Jansen	in	het	straf-
schop	 gebied	 gevloerd.	Tom	benutte	
de	 penalty	 en	 schoot	 fraai	 de	 in	 1-2	
voor	SVM	 in	en	kwam	vijf	minuten	
later	 een	 teenlengte	 te	 kort	 voor	 de	
vergroting	 van	 de	 voorsprong.	 De	
wedstrijd	 bleef	 spannend:	 SVM	 op	
weg	naar	de	1-3	en	Ouderkerk	speel-
de	voor	de	gelijkmaker.	Met	nog	een	
klein	 kwartier	 te	 spelen	 werden	 de	
licht	geblesseerde	Jeroen	Geurtsen	en	
even	 later	Stefan	van	Keulen	gewis-
seld.	Bas	van	Dijk	en	Ricardo	van	de	

Goede	vielen	sterk	in.	Ricardo	redde	
SVM	 door	 de	 gelijkmaker	 te	 voor-
komen.Hij	kopte	de	bal	van	de	doel-
lijn.	In	de	laatste	10	minuten	verving	
Wiebe	 Urk	 de	 moegestreden	 Diede-
rick	Hafkemeier.	Wiebe	dacht	uit	een	
snelle	counter	de	1-3	te	scoren,	maar	
zijn	 wellicht	 glaszuivere	 goal	 vond	
geen	genade	 in	de	ogen	van	de	 fun-
gerend	referee.	Vlak	voor	tijd	scoorde	
Bas	van	Dijk	met	een	bekeken	schot	
(de	doelman	van	Ouderkerk	verkeek	
zich)	de	verdiende	1-3	binnen.

Aanstaande	 zaterdag	 ligt	 voor	 SVM	
de	 competitie	 stil.	 De	 Maartensdij-
kers	 spelen	 dan	 een	 vriendschappe-
lijke	thuiswedstrijd	tegen	Delta	Sport	
uit	Houten	om	15.00	uur.	SVM	2	ver-
loor	jl.	zaterdag	met	5-1.

SVM speelt sterke wedstrijd 
bij Ouderkerk 

Een fris en tactisch sterk spelend SVM uit Maartensdijk nam verdiend de drie punten 
mee naar huis vanuit Ouderkerk aan de Amstel. Voor de beide teams stond er deze middag 

nogal wat op het spel: bovenin meedraaien of een plekje bij de voorlopige middenmoot? 

Daar	Allvo	geen	team	op	de	been	kon	
brengen	hadden	zij	het	complete	juni-
oren	A	 team	gestuurd.	Een	 team	be-
staande	uit	allemaal	jonge	spelers	uit-
komende	 in	de	 junioren	TOP-klasse.	
Salvo	kon	deze	wedstrijd	om	uiteen-
lopende	redenen	geen	beroep	doen	op	
de	 vaste	 basisspelers	 Henk	 Nokkert	
en	Jos	van	de	Voort.

Vanaf	de	eerste	set	bleek	al	dat	Salvo	
alle	zeilen	moest	bijzetten	om	het	jon-
ge	 team	 bij	 te	 houden.	 Doordat	 met	
name	de	stops	niet	goed	aankwamen	
bij	 de	 spelverdeler	 miste	 Salvo	 vol-
doende	aanvalskracht	om	de	set	naar	
zich	 toe	 te	 halen.	Aanvalskracht	 die	

bij	het	team	van	Allvo	bijzonder	goed	
uit	verf	kwam.	De	set	ging	met	25-21	
naar	de	bezoekers.
In	 de	 tweede	 set	 een	 zelfde	 beeld.	
Hoewel	 Salvo	 nog	 op	 voorsprong	
kwam	konden	zij	dit	niet	tot	het	einde	
toe	vasthouden.	De	2e	set	ging	even-
eens	naar	de	bezoekers	met	25-20.

Vergeten
Met	 een	 2-0	 achterstand	 in	 sets	 be-
gonnen	de	heren	aan	de	3e	set.	Deze	
was	er	een	om	snel	te	vergeten.	Deze	
ging	 kansloos	 verloren	 met	 25-15.	
Pas	 in	de	 laatste	set	wisten	de	heren	
van	Salvo	weer	enigszins	het	niveau	
van	de	afgelopen	weken	te	halen.	De	

stops	 kamen	 beter	 aan	 waardoor	 de	
aanvallers	weer	goed	gelanceerd	kon-
den	 worden	 door	 de	 spelverdelers.	
Met	soms	wonderbaarlijke	acties	wis-
ten	de	heren	van	Salvo	deze	set	win-
nend	af	 te	sluiten	en	wel	met	25-18.	
Hiermee	pakten	zij	toch	nog	een	punt	
en	behouden	zij	daardoor	vooralsnog	
de	koppositie	in	hun	klasse.

Deze	week	 vinden	 er	 geen	wedstrij-
den	 plaats	 vanwege	 de	 herfstvakan-
tie.	Op	zaterdag	5	november	staat	de	
volgende	thuiswedstrijd	gepland,	om	
16.45	uur	 in	De	Vierstee,	 en	wel	 te-
gen	het	 op	de	 3e	 plaats	 staande	Ne-
derhorst.

Abrupt einde aan zegereeks Salvo heren 1
Afgelopen zaterdag kwam er een onverwacht einde aan de zegereeks van het heren 1 team 

van Salvo. Na drie gewonnen wedstrijden op rij moesten de heren van Salvo het hoofd buigen 
voor het onderaan staande Allvo 5 uit Almere. 

TZ	startte	weer	goed	en	bouwde	een	
groot	 veldoverwicht	 op.	 Door	 goed	
aanvalsspel	 ontstonden	 de	 nodige	
kansen	 voor	TZ.	Zoals	 ook	 in	 voor-
gaande	 wedstrijden	 bleek	 lukte	 het	
TZ	niet	de	mooiste	kansen	 te	benut-
ten.	 Zelfs	 twee	 strafworpen	 in	 de	
eerste	 7	 minuten	 werden	 gemist.	
Vriendenschaar	 nam	 vervolgens	
een	 lichte	 voorsprong.	 Vóór	 de	 rust	
scoorde	 Anouk	 van	 Breda	 met	 een	
fraaie	treffer	en	Daphne	Bos	voor	TZ.	
Daarmee	werd	de	 rust	 ingegaan	met	
een	gelijke	stand	van	4-	4.	
Na	de	rust	ging	de	score	gelijk	op.	Bij	
TZ	 bleef	 het	 maken	 van	 doelpunten	

een	 probleem.	TZ	verdedigde	 echter	
sterk	 en	 daarom	 was	 het	 ook	 voor	
Vriendenschaar	moeilijk	om	te	doel-
punten.	Via	8-8	ver	in	de	tweede	helft	
kreeg	TZ	een	opleving.	Nu	vielen	de	
ballen	wel	goed	en	binnen	enkele	mi-
nuten	liep	TZ	uit	naar	een	voorsprong	
van	11-8.	Daarmee	was	de	wedstrijd	
beslist.	TZ	speelde	de	wedstrijd	goed	
uit	 en	 bleef	 lang	 in	 balbezit.	 In	 de	
laatste	 minuut	 kon	 Vriendenschaar	
nog	een	doelpunt	maken	waardoor	de	
eindstand	van	12-10	werd	bereikt.	
Met	 deze	 overwinning	 staat	 TZ	 op	
een	tweede	plaats	in	de	poule	met	één	
punt	 achterstand	 op	 koploper	 Spor-

ting	Trigon.	Het	tweede	team	van	TZ	
had	er	duidelijk	zin	in	en	speelde	ook	
thuis	tegen	de	reserves	van	Vrienden-
schaar.	TZ	behaalde	een	prima	over-
winning	van	16-9	en	neemt	daardoor	
afstand	van	de	onderste	plaatsen	in	de	
poule.

Komende	weken	gaat	TZ	zich	voor-
bereiden	 op	 de	 zaalcompetitie.	 Met	
twee	 oefenwedstrijden	 en	 deelname	
aan	een	sterk	bezet	toernooi	in	Haar-
lem	 kan	 TZ	 werken	 aan	 een	 goede	
vorm.	TZ	komt	uit	in	de	hoofdklasse	
en	zal	daarin	diverse	sterke	en	beken-
de	tegenstanders	ontmoeten.

Opnieuw winst voor Tweemaal Zes
Tweemaal Zes speelde de voorlopig laatste veldwedstrijd thuis tegen Vriendenschaar. 

Bij winst verzekerde TZ zich van een goede positie in de top van de ranglijst. 
De wedstrijd werd onder prima omstandigheden op het van Eck sportpark in Maartensdijk gespeeld.

DOS B1 kampioen	
Na	het	kampioenschap	van	vorig	seizoen,	werd	er	niet	direct	dit	jaar	op	het	
één	na	hoogste	niveau	al	weer	een	titel	verwacht.	Toch	werd	de	B1	zaterdag	
weer	kampioen.	Na	een	5-3	ruststand,	werd	de	tegenstander	na	de	rust	over-
klast	en	won	DOS	B1	met	13-5.

V.l.n.r. achterste rij: Rik Nap (trainer/coach), Mathijs de Rooij, Bas de 
Jong, Bas Noordermeer, Frank Dijkstra en Wilco de Rooij (trainer/coach). 
Voorste rij: Lisanne Groot, Linda Nap, Cindy van Ettekoven, Laura Dijkstra 
en Annemarie van Zijtveld

Open Biltse Bridgedrive
Er	 is	 een	 open	 bridgedrive	 op	 vrijdag	 18	 november	 in	 het	 H.F.	 Witte		
Centrum	 te	 De	 Bilt,	 Henri	 Dunantplein	 4.	 De	 start	 is	 om	 19.30	 uur.		
Aanmelden:	 vogelaar.m@planet.nl.	 Meer	 informatie:	 Bert	 Nijdam,		
030-2250172	 of	 Mariëtte	 Vogelaar	 030	 6062137.	 De	 organisatie	 is	 in		
handen	van	vier	leden	van	bridgeclubs	Bilthoven,	Dombridge,	Combinatie	
Concordia-86	en	De	Kwinkslag.

DOS B2 Kampioen 
	
Met	een	6-2	overwinning	op	DVO	bereikte	DOS	B2	het	kampioenschap	in	
de	najaarscompetitie	op	het	veld.

Achterste rij: Paulien van Vliet, Laura Dijkstra, Niels Boere, Gerben 
Grootendorst en Jelle de Jong. Op de voorste rij: Luc den Otter (trainer/
coach), Gerda Lam, Evi den Uijl, Nienke Verkroost, Rianne de Bree, Nicole 
Lam en Robin de Rooij (trainer/coach)

TZ C1 plaatst zich
voor kampioenspoule

Afgelopen zaterdag speelde TZ C1 voor plaatsing in de kampioenspoule 
tijdens de 2e helft van de veldcompetitie. Tegen ASVD C1 werd er met 8-1 
gewonnen en is plaatsing een feit. Waar de competitie nog weifelend begon 
voor TZ C1,  met een nederlaag en een gelijkspel, weet men inmiddels te 
overtuigen. Het spel wordt steeds beter en tegenstanders worden met ruime 
scores verslagen. In de kampioenspoule speelt men straks voor een plaats 
op het Nederlands Kampioenschap voor districtsteams. 

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

De	grootste	hinder	ondervinden	wan-
delaars	in	het	Leijense	bos	vooral	van	
brommer-	 en	 scooterrijders	 die	 over-
dag,	maar	ook	’s	avonds	door	het	bos	
crossen,	 evenals	 ruiters,	 die	 met	 te	
hoge	snelheden	over	de	ruiterpaarden	
galopperen	 en	 zelfs	 over	 de	 bredere	
middenpaden	 in	 het	 bos,	 die	 alleen	
voor	voetgangers	zijn	bestemd.	De	be-
rijders	of	ruiters	erop	aanspreken	heeft	
geen	enkel	effect,	hebben	wandelaars	
gemerkt:	‘Ze	negeren	je	gewoon	of	je	
krijgt	een	grote	mond.’	Een	van	de	be-
woners	van	de	Apollovlinder	 schreef	
een	 brief	 aan	 de	 gemeente	 over	 de	
doorgang	 voor	 voetgangers.	 Een	
deel	hieruit	vermeldt:	‘Dit pad wordt 
veelvuldig gebruikt door ietsers, 
bromietsers en scooterrijders, zowel 
scholieren als volwassenen, waarbij 
snelheden worden bereikt die beslist 
boven de dertig kilometer per uur lig-
gen. Ook komen met enige regelmaat 
ruiters te paard vanuit het bos de 
woonwijk in. Het grootste probleem 
echter zijn de brommers, scooters 
en zelfs motorietsen die dit voetpad 
zien als een snelle verbindingsweg. 
Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties 
ontstaan.’	 Hij	 verzoekt	 de	 gemeente	
een	 oplossing	 voor	 het	 probleem	 te	
zoeken.	 Een	 mogelijkheid	 zou	 zijn	
booghekken	te	plaatsen.	‘De gemeen-
te heeft al meer klachten ontvangen 
van bewoners van de Apollovlinder’,	
reageert	 de	 ambtenaar	 die	 de	 brief	
ontvangt.	Hij	 stuurt	die	door	naar	de	
afdeling	Verkeer.	Daar	antwoordt	een	

andere	 ambtenaar:	 ‘Een voorziening 
op dit punt plaatsen zal weinig effect 
hebben. Een zogenaamde ietssluis is 
geen goede oplossing. Het voetpad 
is vooral bedoeld voor voetgangers 
richting het bos. Daaronder horen bij-
voorbeeld ook mensen in een rolstoel, 
ouderen met een rollator, ouders met 
een (dubbele) kinderwagen. Omdat 
deze groepen ook gebruik moeten ma-
ken van het voetpad is een hek geen 
prettige voorziening. Het hek moet 
dermate ver uit elkaar staan dat hier 
nog steeds een brommer gemakkelijk 
doorheen kan. Aangezien het pad re-
latief veel recreatieve voetgangers een 
doorgang naar heb bos biedt, plaat-
sen we geen voorzieningen op het 
voetpad. Dit zou de bereikbaarheid 
van het bos niet ten goede komen. Een 
andere maatregel, bijvoorbeeld een 
paaltje, zal ook weinig effect hebben. 
Brommers, ietsers en motorrijders 
kunnen deze eenvoudig passeren ter-
wijl mensen in een rolstoel hier waar-
schijnlijk meer moeite mee hebben.’	

Booghekken
De	 gemeente	 gaat	 er	 volgens	 de	 be-
woners	 mogelijk	 aan	 voorbij	 dat	 de	
bestuurders	 van	 het	 motorvoertuig	
liever	een	andere	route	zullen	kiezen	
wanneer	 ze	 een	 dergelijke	 hindernis	
op	 hun	 pad	 vinden	 en	 ruiters	 in	 elk	
geval	 erdoor	worden	 tegengehouden.	
Ook	meer	toezicht	op	het	gedrag	van	
ruiters	 in	 het	 bos	 zelf	 zou	 verschil	
maken.	De	paardenhoeven	maken	de	

bospaden	 kapot,	 waardoor	 in	 natte	
perioden	 modderpoelen	 ontstaan,	
zodat	 ook	 voetgangers	 er	 niet	 meer	
kunnen	lopen	en	mensen	met	een	in-
validenvoertuig	 vast	 kunnen	 komen	
te	 zitten.	 De	 bewoner	 van	 de	 Apol-
lovlinder	 neemt	 geen	 genoegen	 met	
dit	 antwoord	 en	 schrijft	 terug:	 ‘Het 
zal u waarschijnlijk niet verbazen dat 
ik met de strekking van uw antwoord 
niet zo gelukkig ben. Het kan niet zo 
zijn dat de situatie die ik omschre-
ven heb tot in lengte der dagen blijft 
voortbestaan of totdat er een ongeluk 
gebeurt. Ik zal mij met de andere be-
woners beraden en neem dan graag 
met u weer contact op.’ Hij	overlegt	
met	 een	 buurman,	 die	 reageert:	 ‘La-
ten	 we	 de	 gemeente	 erop	 wijzen	 op	
zo’n	 zelfde	 situatie	 bij	 het	 tunneltje	
bij	 de	Palzerweg/Klaphekweg	 en	het	
ietspad	op	de	H.	de	Keijzerkwartier.’	
Hier	heeft	de	gemeente	wel	booghek-
ken	geplaatst.	Schrijnend	is,	dat	bij	de	
doorgang	 tussen	de	Apollovlinder	 en	
het	 Leijense	 bos	 door	 langdurige	 re-
genval	 een	 enorme	 modderpoel	 ont-
stond	 in	 het	 erop	 aansluitende,	 diep	
uitgesleten	 bospad.	 Hierdoor	 konden	
mensen	 met	 buggy’s,	 scootmobiels,	
rollators	 en	 rolstoelen	 geen	 gebruik	
maken	 van	 deze	 ingang.	 Omwonen-
den	hebben	daar	afgelopen	zomer	zelf	
zand	gestort	om	het	pad	op	te	hogen.	
Het	probleem	was	tijdelijk	verholpen,	
maar	doordat	de	grond	weer	kapot	is	
gereden,	 zijn	 er	 even	 verderop	 weer	
modderpoelen	ontstaan.	

Omwonenden Leijense bos
vinden geen gehoor 

door Lilian van Dijk 

Veel inwoners van de Bilthovense wijk De Leijen zijn ontevreden over de manier waarop 
de gemeente De Bilt het beheer voert over het Leijense bos ter hoogte van de Apollovlinder. 
Crossende brommers en scooters zijn naast ruiters die zich niet aan de ruiterpaden houden 

doornen in het oog van de bewoners van dit deel van Bilthoven.

Het begin van het bospad door het Leijense bos vanaf de doorgang bij de 
Apollovlinder was eind vorige week weer één grote modderpoel dankzij 
bromietsers en scooterrijders.

Iemand	 in	 Huize	 Het	 Oosten	 kreeg	
een	hondje	te	logeren,	een	Jack	Rus-
seltje	genaamd	Lilly.	Zaterdag	8	ok-
tober	ging	het	mis.	Tijdens	een	wan-
deling	in	het	Heidepark	nam	Lilly	de	
pootjes.	Het	hondje	was	en	bleef	zoek.	
Al	gauw	verschenen	in	De	Leijen	en	
Bilthoven	 Noord	 steeds	 meer	 pos-
ters	 met	 een	 foto	 van	 het	 diertje	 en	
een	 telefoonnummer,	 maar	 dat	 le-
verde	 aanvankelijk	 weinig	 op.	 Hier	
en	daar	werd	het	 Jack	Russelltje	ge-
signaleerd,	maar	niemand	kreeg	haar	
te	 pakken.	 ‘Ze	 heeft	 kennelijk	 door	
de	 hele	 gemeente	 rondgezworven’,	
aldus	 de	 contactpersoon.	 Donderdag	
13	oktober	kwam	het	verlossende	te-
lefoontje:	Lilly	was	in	het	Heidepark	
gesignaleerd.	 Daar	 bleek	 ze	 inder-
daad	rond	te	lopen	en	gelukkig	liet	ze	

zich	 aanlijnen.	 Na	 vijf	 dagen	 zwer-
ven	 bleek	 het	 hondje	 in	 goede	 con-
ditie	 te	 verkeren,	 wat	 verwonderlijk	
is,	gezien	het	slechte	weer	begin	van	
de	week	en	de	koude	nachten	die	ze	
heeft	moeten	doorstaan.	Bovendien	is	
het	verkeer	op	de	Jan	Steenlaan	en	in	
Bilthoven	Noord	behoorlijk	intensief	
door	 de	 werkzaamheden	 rondom	 de	
overweg	 en	 het	 spoor	 loopt	 niet	 ver	
van	 het	 Heidepark.	 Niemand	 weet	
wat	ze	al	die	tijd	gedaan	heeft	of	hoe	
ze	aan	eten	is	gekomen,	maar	het	be-
langrijkste	 is	 dat	 Lilly	 weer	 gezond	
en	wel	met	haar	eigenaar	kon	worden	
herenigd.	[LvD]

Ook bij de PLUS in De Leijen hing 
een poster met het verzoek uit te 
kijken naar de kleine Lilly.

Jack Russeltje na vijf dagen 
zwerven teruggevonden

In één ruk uit

Chris van de Goede(18 maanden) uit Maartensdijk kan ’s woensdags 
niet wachten, tot De Vierklank wordt bezorgd. Alhoewel nog niet geheel 
aangekleed leest hij het blad in één ruk uit. [HvdB] 

Paaltjes	waar	ze	een	kwast	op	loslieten
dat	zal	nauwelijks	iemand	verdrieten
het	geeft	straten	meer	kleur	
en	met	de	Kerst	voor	de	deur
wordt	het	straks	dubbel	genieten

Guus Geebel Limerick

Woensdag 19-10 nieuwe kaart.
Zaterdag 29-10 gesloten i.v.m. personeelsdag

Woe.
19-10 Provençaalse lamsschenkel

of
Gekruide vis in korstdeeg

11,00
Do.

20-10
Vrij.

21-10
Woe.
26-10 Gebakken schelvisilet 

met kruidensaus
of

Klassieke hazenpeper

11,00
Do.

27-10
Vrij.

28-10
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