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DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Parel Promotie
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Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

Led-zaalverlichting in H.F. Witte 
Centrum voor Colenbergzalen

door Lilian van Dijk

Het H.F. Witte Centrum in De Bilt, dat gerund wordt door een stichting zonder winstbejag,  

beschikt over een aantal  zalen van verschillende grootte. Ze zijn geschikt voor een receptie,  

reünie, verenigingsfeest, vergadering, congres, bedrijfscursus, productpromotie, toneelvoorstelling, 

bruiloft, geboortefeest, klassenfeest, concert of evenement. Ook een combinatie met een  

sportief programma in de aangrenzende sporthal behoort tot de mogelijkheden. 

Het centrum beschikt over een fraaie 

foyer, waarvan in de nabije toekomst 

het meubilair wordt vernieuwd. Be-

drijfsleider Ronald van Leeuwen 

heeft met een aantal vrijwilligers de 

afgelopen zomer keihard gewerkt aan 

nieuwe zaalverlichting. ‘We hebben 

in de Colenbergzaal I en II nu led-

verlichting aan het plafond. Daar zijn 

we met acht man drie weken lang mee 

bezig geweest. 

De oude verlichting eruit halen was al 

een hele klus.’ De oude lampen wer-

den om een goede reden vervangen 

door led-lampen. ‘Die zijn milieu-

vriendelijk: ze hebben de vijftig pro-

cent minder energie nodig dan gewo-

ne lampen en ze zijn brandveiliger.’ 

Led

Het woord led komt uit het Engels en 

is een afkorting van Light Emitting 

Diode, in het Nederlands vertaald: 

licht uitstralende diode. Vandaag de 

dag is het woord in het Nederlands 

zo ingeburgerd dat het niet meer als 

een afkorting wordt beleefd. Daarom 

heeft De Nederlandse Taalunie be-

sloten dat led zonder hoofdletters ge-

schreven moet worden. 

Cats-feest

De beide zalen kunnen in verschil-

lende kleuren worden verlicht. Van 

Leeuwen laat zien wat de mogelijkhe-

den zijn: wit, geel, groen, rood, paars, 

blauw en oranje. Van Leeuwen: ‘Als 

je beide zalen huurt, kun je voor één 

kleur voor allebei kiezen of voor ver-

schillende kleuren’.  Beide zalen zijn 

te huur. Inwoners van de gemeente De 

Bilt krijgen tien procent korting. ‘De 

zalen zijn heel geschikt voor feesten, 

of het nu voor twee personen is of 

voor zevenhonderd man’, verzekert 

Van Leeuwenj. Door de scheidings-

wand weg te halen kunnen de zalen 

namelijk met elkaar worden verbon-

den. Vroeger waren er regelmatig 

grote feesten in het centrum, weet 

Van Leeuwen. ‘Maar het laatste was 

vijf jaar geleden. Daarom organiseert 

een aantal Biltenaren op 20 oktober 

een feest voor dertig-plussers uit de 

gemeente De Bilt en daarbuiten. Er 

komt een achtkoppige live band, Tri-

bute to The Cats.’ In de kring van de 

fans van deze sixties band uit Volen-

dam raakte het feest al gauw bekend 

en inmiddels zijn geen kaarten meer 

verkrijgbaar. 

Facebook

Het H.F. Witte Centrum heeft tegen-

woordig een Facebook-pagina, waar 

allerlei evenementen die er plaats 

vinden op zullen worden vermeld. 

Ook tijdens het negenhonderdjarig 

bestaan van De Bilt in 2013 zullen 

heel wat festiviteiten op deze locatie 

plaatsvinden, zoals een High Tea voor 

senioren. 

Cultureel en Vergadercentrum H.F. 

Witte heeft een website: www.hfwit-

tecentrum.nl. Het adres is Henri Du-

nantplein 4, De Bilt en het telefoon-

nummer is 030 2203954. [LvD]

Bedrijfsleider Ronald van Leeuwen is reuze trots op de nieuwe led-verlichting.

Twee stappen vooruit, één achteruit
door Frank Klok

Demissionair minister Schulz zit voor wat betreft de A27 bepaald niet stil. Op prinsjesdag werd al 

duidelijk dat in verband met de bezuinigingen in 2013 de verbreding van onder meer  

het A27-traject tussen Utrecht en Eemnes met een jaar wordt uitgesteld.

Afgelopen week heeft zij verder voor 

de verbreding ter hoogte van Lunet-

ten gekozen voor een 2x7 rijbanenva-

riant en voor het opwaarderen van de 

Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) 

tot een snelweg.  Voor Groenekan wil 

zij, om de grootste woonkern te ont-

zien, onderzoek doen naar de asym-

metrische variant waarbij de verbre-

ding daar volledig aan de westelijke 

kant zou worden gerealiseerd. 

Uitstel

Er was al eerder sprake van enig uit-

stel in verband met een nieuw ver-

keersmodel waardoor Rijkswaterstaat 

(RWS) onderzoek moest aanpassen 

en het opstellen van het tracébesluit 

meer tijd zou vergen. Zoals het er nu 

uitziet betekent het extra uitstel dat 

de aanvang van de uitvoering van de 

werkzaamheden opschuift naar 2016 

en dat de verbreding pas in 2018 

wordt afgerond. Voor wat betreft de 

bezwaren (zienswijzen) die veel be-

langhebbende bewoners hebben inge-

diend tegen het ontwerptracébesluit 

(OTB) heeft RWS verzekerd dat die 

van kracht blijven en - met wat ver-

traging - zullen worden beantwoord. 

Verder zullen eigenaren van wonin-

gen langs het traject door dit uitstel 

wellicht nóg langer in onzekerheid 

verkeren over onteigening en/of het 

toekennen van planschade.  

Bovenwettelijke maatregelen 

Bewonersgroepen waren in hun over-

leg met RWS, provincie en gemeente 

over uitvoering en inanciering van 
wettelijke en bovenwettelijke maat-

regelen tegen de overlast van de A27 

juist in een afrondende fase gekomen. 

Die afspraken komen door dit verdere 

uitstel nu misschien weer onder druk 

te staan. Het is op dit moment nog 

onduidelijk of provincie en gemeente 

de inmiddels toegezegde middelen 

voor bovenwettelijke geluidwerende 

maatregelen ook in de nieuwe situatie 

gestand (kunnen) doen. Het is overi-

gens te hopen dat door dit uitstel het 

hele project niet onder de nieuwe wet 

geluidshinder (SWUNG) gaat vallen. 

SWUNG staat namelijk een hoger 

geluidsproductieplafond toe en in dat 

geval zouden de onderhandelingen 

van de bewonersgroepen van de A27-

kernen met de diverse overheden 

weer zo goed als bij af zijn.

Onderliggend wegennet

De verbreding van de A27 zou ook 

het onderliggende wegennet (onder 

meer Koningin Wilhelminaweg en 

Tolakkerweg) ontlasten. Met name 

het sluipverkeer zou aanzienlijk ver-

minderen. In samenhang met die 

verbreding plannen provincie en ge-

meente op hun beurt een aantal ver-

keersmaatregelen die de leefbaarheid 

op dat onderliggende wegennet ten 

goede zullen komen. Of die maatre-

gelen ook met een (nog) niet-verbre-

de A27 effectief zijn valt te betwijfe-

len. Zonder extra maatregelen zal de 

overlast van (sluip)verkeer daar dus 

nog zeker een jaar of zes voortduren.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tonny Groen, dossierhouder A27 in 

de dorpsraad van Groenekan, heeft 

RWS gevraagd de bewoners van de 

A27-kernen en de lokale politiek zo 

spoedig mogelijk verder te informe-

ren over de stand van zaken en de 

consequenties van de nu ontstane si-

tuatie. Voor die voorlichtingsbijeen-

komst mikt men voor de kern Groe-

nekan nu op de dorpsraadvergadering 

van 29 oktober. Over de details van 

de bijeenkomst(en) zult u tijdig geïn-

formeerd worden.

Het dagelijks leed op de huidige A27 ter hoogte van Groenekan.

www.parelpromotie.nl
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

7/10 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

7/10 •  9.00u - Ds. P. Vermeer
7/10 • 18.30u - Ds. A. Baas

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

7/10 • 10.30u - Drs. R. van Warven

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

7/10 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

7/10 • 10.30u -  
Woord- en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

7/10 • 10.15u - Ds. W. van Veelen
7/10 • 17.00u - Ds. G. Riemer

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

7/10 • 10.00u - Ds. G.J. Codée Israëlzondag
7/10 • 19.00u - Ds. G.J. Codée Jeugddienst

Pr. Gem. Immanuelkerk

7/10 • 10.00u - Ds. R. Alkema

Pr. Gem. Opstandingskerk

7/10 • 10.00u – ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

7/10 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

7/10 • 10.00u - Dhr. Robert de Vries

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

7/10 • 10.30u – mevr. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

7/10 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel
7/10 • 18.30u - Ds. M. van Kooten

Herst. Herv. Kerk

7/10 • 10.30 en 18.00u – Ds. Op ‘t Hof

Onderwegkerk, Blauwkapel

7/10 • 10.30u - Ds. E. de Boom

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

7/10 • 11.00u – Mevr. ds. Alice v. Halsema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

7/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
7/10 • 18.30u - Ds. J.T. Maas

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

7/10 • 9.30u – Mevr. ds. Alice v. Halsema

St. Maartenskerk

6/10 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit
7/10 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

Ned. Ger. Kerk
7/10 • 10.00u + 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

7/10 • 10.00u - Ds. M. A. Kuijt
7/10 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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Opbrengst Adullam

De activiteiten t.b.v. de Stichting 
Adullam Gehandicaptenzorg jl. 
vrijdag 14 en zaterdag 15 septem-

ber rondom de Hervormde Kerk te 
Maartensdijk waren zeer succesvol. 

Naar genoemde Stichting kan een 
netto bedrag van 12.300 euro wor-

den overgemaakt. 

MEEbus in De Bilt

De Meebus staat, vrijdag 5 oktober 
van 10.00 tot 12.00 uur bij het 

Winkelcentrum Planetenbaan in De 
Bilt. Iedereen met een beperking, 
handicap of chronische ziekte kan 

in de bus terecht voor informatie 

en advies over bijvoorbeeld vakan-

tie, vrije tijdsbesteding, wonen of 

dagbesteding. 

Israëlproducten 

Vrijdag 5 oktober a.s. tussen 13.00 
en 19.00 uur is er in Maartens-

dijk Openhuis met verkoop van 
producten uit Israël. Een keur aan 
sieraden, Cd’s, geurkaarsen, wijn, 

jams, thee, kruiden, windlichten, 

parfum enz. Op de Eiken(steinse)
steeg 34 staat koffie of thee perma-

nent klaar. Voor telefonische inlich-

tingen: Tineke van Boetzelaer, tel: 

0346 212358.
 

Ontmoetingsdienst

 

Vrijdag 5 oktober a.s. wordt er in 
de recreatieruimte van Dijckstate 

een ontmoetingsdienst gehouden, 

waarin ds. Rene Alkema zal voor-
gaan. De dienst wordt muzikaal 

ondersteund op piano door mevr. 

van Voorst. Na afloop is er nog 

gelegenheid voor ontmoeting met 

koffie. De aanvang is om 19.30 uur; 
vanaf 19.15 uur zijn de deuren van 
de zaal geopend. Voor verdere info 

en eventuele vervoersvragen Jan 
Grootendorst, tel: 0346 212904.

Kidsdisco

Zaterdag 6 oktober staat de kids-

disco in het teken van Werelddie-

rendag en is het thema “beesten-

bende”.  De zaal is open van 19.00-

21.30 uur. Entree bedraagt 2 euro.  
Iedereen van 8-14 jaar is welkom. 
Meer informatie is verkrijgbaar via 

030 2284973, www.vvsowvt.nl of 
www.wvtdisco.hyves.nl

Film in de Ontmoetingskerk

p zaterdag 6 oktober wordt de 

(Griekse) film touch of spice van 
regisseur Tassos Boumetis ver-

toond. De film gaat over de Grieks 

- Turkse verhoudingen (rondom en 
na de Cypriotische oorlog) , maar 
is vooral ook het verhaal van een 

familie en de band tussen een opa 

en een kleinzoon.Vanaf 19.30 uur 
in de Ontmoetingskerk (Julianalaan 
26, Maartensdijk) om eerst wat te 
drinken. De film start om ongeveer 

19.45 uur op groot scherm in de 
kerkzaal. De toegang is gratis. 

Bijzonder concert Groenekan 

Op zaterdag 6 oktober om 20.00 
uur vindt ten bate van Woord en 

Daad een benefietconcert plaats 

in de Hervormde Kerk, Groene-

kanseweg 66 te Groenekan. Alle 
musici zijn woonachtig geweest in 

Groenekan en studeerden aan het 

Conservatorium te Utrecht. Daar-

mee heeft het concert iets van een 

muzikale reünie. 

Christelijk Vocaal Ensemble Can-

tica o.l.v. Johan van Oeveren uit 
Zoetermeer en de organisten Gerrit 
Christiaan de Gier en Piet van der 
Steen verlenen hun medewerking. 
Oud-voorzitter van Woord en Daad 
én oud- inwoner van Groenekan ds. 
A. Beens heeft de algehele leiding. 
Voor inlichtingen over het con-

cert: Greet Westeneng (tel. 0346 
210032, rwesteneng@solcon.nl) 
of Marian Steenbeek (tel. 0346 
213592, ja-st@hetnet.nl)

Sam’s Kledingactie in Bilthoven 

Op zaterdag 6 oktober vindt in Bilt-
hoven de kledinginzameling van 

Sam’s Kledingactie voor Mensen 
in Nood plaats. Men kan dan van 

10.00 tot 13.00 uur goede, nog 

draagbare kleding, schoeisel en 

huishoudtextiel in gesloten plas-

tic zakken afgeven bij de Opstan-

dingskerk, 1e Brandenburgerweg 

34 en/of Onze Lieve Vrouwekerk, 
Gregoriuslaan 8, beiden te Biltho-

ven. 

De opbrengst van de ingezamelde 

kleding gaat naar de projecten van 

Cordaid Mensen in Nood. Zie ook 
www.samskledingactie.nl 

Concert in Schutsmantel

Zondag 7 oktober 2012 om 15.00 
uur, vindt in Schutsmantel, Grego-

riuslaan 35 te Bilthoven een con-

cert plaats, dat in nauwe samenwer-

king met Stichting Muziek In Huis 
wordt georganiseerd. Het ensemble 

Vivezza Trio, bestaande uit Nicole 

van Jaarsveld - klarinet, Inger van 

Vliet - viool, Angelique Heems-

bergen - piano, zal een gevarieerd 

klassiek programma brengen. Het 

programma duurt één uur, zonder 
pauze en de toegang is gratis.

Jubileumreceptie 

Zondag 7 oktober is het 25 jaar 
geleden dat de oprichtingsvergade-

ring van de Historische Vereniging 

Maartensdijk plaatsvond. Dit heug-

lijke feit zal worden gememoreerd 

op zaterdag 6 oktober a.s., wan-

neer het bestuur voor leden en 

genodigden een jubileumreceptie 

organiseert van 15.30 tot 18.00 
uur in het voormalig raadhuis van 

Maartensdijk, Tolakkerweg 219 
te Maartensdijk. In deze locatie 
beschikt de jubilaris over de Raadt-
kamer als verenigingsruimte. Tij-

dens deze bijeenkomst zal ook de 

speciale jubileumuitgave van het 

verenigingstijdschrift St. Maerten 
worden gepresenteerd.

Spirituele Kring Isis

Spirituele Kring Isis organiseert op 
8 oktober de lezing ‘Hoe gaan we 
om met ouder worden’ o.l.v. Anna 
Lamb. Ouderdom is, gezien van-

uit een spirituele achtergrond, een 

voorbereidende fase om te komen 

tot het opnieuw contact maken met 

de geestelijke wereld, waar men 

oorspronkelijk van afkomstig is. 

Wat is het spirituele doel van de 

laatste fase van ons leven? De 

lezing is van 20.00 tot 22.00 uur in 

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

bel 030.2290317

Fotoclub

Maandag 8 oktober zal Han Baart-
mans een lezing geven over filmen 

met een fotocamera. Veel mensen 

doen erg weinig met de functie 

filmen op hun camera. Ook zal hij 
diverse filmpjes tonen die hij in 

de afgelopen tijd heeft gemaakt. 

Oud papier Bilthoven Noord

Op zaterdag 6 oktober haalt de Maar-
tensdijkse volleybalvereniging Salvo 
‘67 weer oud papier op in een gedeel-
te van Bilthoven Noord, in het gebied 

links en rechts van de Gezichtslaan en 

begrensd door de Soestdijkseweg en 
de Jan Steenlaan. U wordt verzocht de 
papierkliko vóór 8.00 uur aan de weg 
te zetten.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

Geboren

27 september 2012

Leander

Zoon van Johnny en Jolien  
Hagoort-van Woudenberg

Kon. Julianalaan 61
Maartensdijk

Hiermee wil Baartmans aanto-

nen dat onbekend onbemind is. 

De avond begint om 20.00 uur en 

wordt gehouden in de Statenkamer 
van het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt. Voor ver-
dere inlichtingen zie de website 

www.fotoclubbilthoven.nl

Ontmoetingsmiddag PCOB

Dinsdag 9 oktober wordt een ont-
moetingsmiddag gehouden voor 

leden en niet-leden van de PCOB 
in De Schakel, achter de Immanu-

elkerk, Soestdijkseweg Zuid 49, 
De Bilt. De heer en mevrouw Haan 

komen met behulp van dia’s ver-

tellen over de Alblasserwaard. De 
middag begint om 14.30 uur. Wilt 
u gehaald worden dan even bel-

len: Henny Ockhuijsen, tel. 030 
2202458 of 06 30465764.

Oud worden in Iraël

Donderdag 11 oktober komen 

de heer en mevr. de Raad in de 
Opstandingskerk, 1e Brandenbur-
gerweg 34 te Bilthoven vertellen 
over hun werk in Israël. Zij lei-
den de kleine vrijwilligersorgani-

satie NEM (Near East Ministry). 
Hun uitzending is mede mogelijk 

gemaakt door Kerk en Actie. Door 
hun contact met een Nederlands 

verzorgingshuis laten zij ook zien 

hoe of het is om oud te zijn en in 

Israël te wonen. 
De middag begint om 14.30. Om 
opgehaald te worden even bellen: 

030 2202458 of 06 30465764 t.n.v. 
Henny Ockhuijsen.
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Biltse orgelexpert Willem Visser 
vertelt over zijn favoriete instrument

door Lilian van Dijk

Willem Visser uit De Bilt is helemaal weg van orgels. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij 

regelmatig te vinden is in het Museum Speelklok in Utrecht, dat een fraaie collectie orgels bezit. 

Visser komt niet alleen om te luisteren, maar ook om orgel te draaien. ‘Dat vinden de 

rondleidsters wel prettig, dan kunnen ze hun groep ook eens een ander orgel laten horen. 

Orgeldraaien is best zwaar, als ze dat bij elke rondleiding zelf zouden moeten doen.’

Visser groeide op in een klein dorpje 

in Noord-Holland. ‘Al vanaf mijn 

twaalfde hielp ik mee op het melk-

veebedrijf van onze buurman. Daar 

verdiende ik een zakcentje mee.’ Vijf-

tig jaar geleden, op zijn zestiende, 

kwam hij in contact met een bekende 

Nederlandse kermisfamilie, Blokker 

genaamd. ‘Thijs Blokker stond op 

dorpskermissen in Noord-Holland 

met een zweefmolen. Daar was een 

orgel bij, De Kop in ’t Kappie. Toen 

zijn vaste opbouwer en afbreker een 

ongeluk kreeg, heeft hij mij gevraagd 

het op- en afbouwen over te nemen. 

Aanvankelijk deed ik het alleen bij 

ons in het dorp, maar later ging ik 

in mijn vrije tijd elk weekend in 

heel Noord-Holland meehelpen. Ik 

woonde toen nog bij mijn ouders en 

werkte bij een baas. Op vrijdagavond 

vertrok ik met mijn koffertje en in 

de vakanties ging ik hele weken mee 

met de kermis.’ Een kermis duurde in 

die tijd drie dagen, van zondag tot en 

met dinsdag. ‘De rest van de tijd werd 

besteed aan verhuizen, opbouwen 

en afbreken. Ik vond het altijd heel 

leuk om aan De Kop in ’t Kappie te 

draaien en ik haalde ook het geld op. 

In de begintijd was dat tien cent per 

kind en vijftien cent per volwassene. 

Thijs bewaarde het geld in zijn kluis 

in de woonwagen. Dat zou nu niet 

meer kunnen.’ 

Exploitant

De Kop van ‘t Kappie maakt deel uit 

van een serie straatorgels die door 

de Belgische orgelfabrikant Joseph 

Bursens uit Hoboken bij Antwerpen 

in de jaren 1920 en 1921 was ge-

bouwd. In 1923 werd dit orgel ver-

kocht aan een kermisexploitant die 

het in zijn zweefmolen plaatste. Eind 

jaren veertig, begin vijftig, nam Arie 

Blokker, de vader van de huidige ei-

genaar Thijs, deze zweefmolen over. 

‘Sindsdien is de Kop in ’t Kappie 

nog helemaal in originele staat in de 

familie Blokker gebleven. Halverwe-

ge de jaren zeventig werd het bij de 

zweefmolen vervangen door een ge-

luidsinstallatie. De Kop in ‘t Kappie 

werd in een wagen geplaatst en speelt 

nog af en toe bij een van de kermis-

attracties.’ In 1997 werd het orgel in 

Bussum grondig gerestaureerd. Vis-

ser legt uit hoe het aan zijn bijzondere 

naam komt: ‘Aan de bovenkant van 

het orgel zit een zogeheten kap. Daar 

staat een vrouwenkop op.’ Thijs Blok-

ker had een hond, Blackie, die trouw 

met zijn baas meeging. ‘Hij  lag al-

tijd onder een enorme scheepsbel, die 

bij de start en het einde van een ritje 

in de zweefmolen werd geluid. Een 

wonder dat dat beest niet stokdoof is 

geworden!’ Visser is een echte orgel-

kenner. Hij legt het verschil uit tus-

sen een kermisorgel en een dansorgel. 

‘Een kermisorgel is luider, omdat het 

boven het geluid van de mensen uit 

moet klinken.’

Nieuwjaarsreceptie

Voor Visser kwam na twintig jaar een 

einde aan zijn werk bij de zweefmo-

len. ‘Ik woonde in Hoogkarspel, maar 

werkte in Hoorn. In 1976 raakte ik 

werkloos. Ik kwam niet meer aan de 

slag. Toen ben ik in Amsterdam gaan 

werken, in de veiligheidsdienst. Ik 

bewaakte ’s nachts terreinen. In 1979 

woonde ik in een geloofsgemeen-

schap. Met Pasen zat ik bij een dienst 

en daar zag ik mijn latere vrouw, 

Meta. Ik ben dat jaar op Derde Kerst-

dag met haar getrouwd. Eerst zijn 

we bij haar moeder in gaan wonen 

in Utrecht, waar ik ander werk vond. 

Later kregen we een huis voor onszelf 

en nu wonen we al vele jaren in De 

Bilt.’ Toch is de liefde voor het orgel 

en orgelmuziek gebleven. Hij vindt 

het jammer dat er bijna geen orgel-

mannen in Nederland meer zijn. ‘In 

Utrecht is er nog eentje die het voor 

zijn beroep doet. Eerst alleen in de 

stad zelf, nu door de hele provincie. 

Je kunt hem ook huren.’ Een hoog-

tepunt voor Visser is het jaarlijkse 

festival dat de familie Blokker op de 

eerste zondag van januari organiseert, 

waar tegenwoordig we vijf- tot zes-

honderd mensen op afkomen. ‘Dat 

is een nieuwjaarsreceptie. Er komen 

ook heel veel collega’s van de fami-

lie Blokker en die nemen hun orgels 

mee. Voor mij is dat altijd een feest 

van herkenning.’ 

Wie Visser in zijn element wil zien, 

kan hem op vrijdagavond 5 oktober 

orgel zien draaien tijdens de jaarlijkse 

Concertavond in Museum Speelklok 

in Utrecht. In vrijwel alle museumza-

len en het museumcafé is die avond 

non-stop live muziek. De avond be-

gint om 19.30 uur en de entreeprijs is 

13,50 euro voor volwassenen en 7,50 

voor kinderen van vier tot twaalf jaar.

Al werkt Willem Visser al vele jaren niet meer op kermissen, zijn liefde voor 

het kermisorgel en anders soorten orgels is onverminderd gebleven. 

Uit de raad van 27 september 
door  Guus Geebel

Henric De Jong Schouwenburg 

(VVD) wordt na een schriftelijke 

stemming met de grootst mogelijke 

meerderheid gekozen tot lid van de 

Rekenkamercommissie. Hij neemt de 

opengevallen plaats in die is ontstaan 

door het vertrek van  Anne-Marie Mi-

neur.

De raad stelt de Verordening onder-

zoeken doelmatigheid en doeltref-

fendheid 2013 ongewijzigd vast. 

Een amendement van Cees Beringen 

(CDA) om in het voorstel op te ne-

men dat minimaal twee onderzoeken 

per jaar uitgevoerd dienen te worden 

krijgt alleen steun van de fracties van 

CDA, Rost van Tonningen, Bilts Be-

lang en SP.

Bomenkap Larenstein

In een motie van afkeuring spreekt 

Hans Brilleman (Bilts Belang) uit de 

handelwijze van het college bij de 

aankondiging voor het kappen van 61 

bomen op Larenstein sterk af te keu-

ren. In de overwegingen stelt hij dat 

alle bezwaarschriften in de vakantie-

periode ongegrond verklaard zijn en 

dat de rechter bij de beroepsproce-

dure opmerkte dat dit onbetrouwbaar 

zou overkomen op de omwonenden. 

Wethouder Ditewig deelt mee dat op 

16 mei de kapvergunning is verleend 

waartegen tot 27 juni, dus voor de zo-

mervakantie, bezwaarschriften kon-

den worden ingediend. Van de vier 

ingediende bezwaren werd er één on-

gegrond verklaard en werden er drie 

niet ontvankelijk verklaard omdat de 

indieners op een te grote afstand van 

Larenstein wonen. De rechter heeft 

inmiddels alle bezwaren ongegrond 

verklaard. Wethouder Ditewig zegt 

dat de raad in de procedure stap voor 

stap is geïnformeerd en hij noemt de 

motie gebaseerd op een verkeerde 

voorstelling van zaken. De motie 

krijgt alleen steun van Bilt Belang.

Nacht van de Nacht

Anne Brommersma (GroenLinks & 

PvdA) dient een motie in waarin zij de 

gemeente De Bilt oproept dit jaar mee 

te doen aan De Nacht van de Nacht. 

Die wordt op 27 oktober landelijk 

georganiseerd om aandacht te schen-

ken aan de lichtvervuiling. Zij stelt 

voor te onderzoeken waar het ergens 

in de gemeente mogelijk is die nacht 

het licht te doven. Han IJssennagger 

(Bilts Belang) noemt het symboolpo-

litiek waar de gemeente niet aan moet 

meewerken. Ellen Thier (D66) steunt 

het voorstel. ‘Het levert geen bespa-

ring op maar wel aandacht voor licht-

vervuiling.’ Ze noemt bewustwording 

daarvoor heel belangrijk. Henk van 

den Broek (CDA) stelt voor te be-

sluiten op 27 oktober de verlichting 

van Jagtlust te doven. ‘Dan is verder 

onderzoek niet nodig en zullen wij 

de motie steunen.’ Wethouder Kam-

minga zegt echter het niet mogelijk 

is de verlichting van Jagtlust te doven 

omdat die gekoppeld is aan de straat-

verlichting. De motie krijgt steun van 

de raad. Tegen stemmen de fracties 

van SGP, Bilts Belang, ChristenUnie 

en CDA. 

De nieuwe geluidsinstallatie in de raadzaal vertoonde nogal wat storingen 

waardoor de interruptiemicrofoons niet gebruikt konden worden. Dit zorgde 

voor hilarische taferelen bij de sprekersmicrofoon die nu een dubbelfunctie 

had. 

Koninklijke 
Onderscheiding

Burgemeester Arjen Gerritsen reikte op vrijdag 28 september 

de versierselen, die horen bij de Koninklijke onderscheiding 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit aan mevrouw A.C. 

Paternotte-van der Flier uit De Bilt. De uitreiking vond plaats 

ter gelegenheid van het Jubileumcongres van de in Bilthoven 

gevestigde oudervereniging in het Beatrixtheater te Utrecht.

Mevrouw Paternotte is al vijfentwintig jaar de drijvende kracht bij Balans 

de landelijke oudervereniging voor ouders van kinderen met opvoedings-

problemen. Zij is sinds 1995 hoofd Publicaties en hoofdredacteur van de 

bladen Balans, Balans Kids en Impulsief van de Oudervereniging Balans. 

Aanvankelijk als vrijwilligster later in vaste dienst.

Zij zette naast haar hoofdredacteurschap haar werk als vrijwilliger voort. 

In 2000 nam zij de rol van belangenbehartiger op zich. Zij werd het ge-

zicht van Balans in de media en bij de politiek. Ze heeft er voor gezorgd 

dat Balans een volwaardige gesprekspartner is geworden voor de overheid, 

de volkvertegenwoordiging, ziektekostenverzekeraars, wetenschappers en 

zorgaanbieders. Haar professionele oordeel, kennis en deels schriftelijke 

bijdragen zijn van grote waarde voor alle betrokkenen.

Mevrouw Paternotte-van der Flier: Bij alles wat zij deed, zag of las, had zij 

kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis voor ogen. Zij is al meer dan 

25 jaar een ambassadeur voor ouders en kinderen.



VOORDEEL HELE WEEK

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

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Boerenham

Rosbief

Fricandeau

Filet Americain

Sellerysalade

Eiersalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 4.49

VERSGEBRANDE 
CRANBERRYMIX

100
gram 0.70

VERSGEBRANDE 
PINDA-ROZIJNEN
MIX

100
gram 1.25

500
gram 5.50

500
gram 5.98

500
gram 4.98

500
gram 4.98

Riblappen 

Hacheevlees 

Procureurlapjes 

Houthakkerssteaks

Kip cordon bleu

Runder cordon bleu

Gehakt cordon bleu

6 halen / 
   5 betalen

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

Leverworst

Grillworst

Paardenworst

Gekookte worst

Palingworst

Zeeuws spek

Procureurrollade

Fijne cervelaat

Schouderham

Spekrollade

Varkenslever

Kip shoarma rollade

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SHOARMA 1 Kg. 6.98

ANANAS- OF 
GEMBERROOMKAAS

KERNHEM

WIJNENDALE

1.50100
gram

1.25100
gram

0.99100
gram

VERSGEBRANDE 
CRANBERRYMIX

VERSGEBRANDE 

Fijn avondje met lekkere...

Alléén DONDERDAG

Hollandse

Prei 
Héél kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Luxe 

Pluksla
150 gram

Lekker Japans 

Japanse kip
Japanse biefstuk
Japanse groente
Japanse vis
met noedels of rijst

Zaterdag verse sushi

SAP... SAP...SAP...

Mineola’s
Héél kilo

1,25 0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden
Hutspot ___________  500 GRAM  0,69
Nieuwe oogst

Elstar handappels
_________________________  HÉÉL KILO  1,25

Spaghetti _________  100 GRAM  1,25
Met rucola en scampi

MAANDAG 8 OKTOBER, DINSDAG 9 OKTOBER 

EN WOENSDAG 10 OKTOBER

  
Volop wilde
  Paddestoelen

Er is weer verse 
pompoensoep!
Kom proeven!

0,79

Alle stamppotten
Er is weer boerenkool, 
hutspot en zuurkool
Alle rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

100 GRAM 

1,25
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Vragen uit de raad van 27 september
door Guus Geebel

Onkruidbestrijding

Henk van den Broek (CDA) stelt dat 

uit onderzoeken blijkt dat onkruid-

bestrijding met chemische middelen 

goedkoper is en minder slecht voor 

het milieu. Hij vraagt het college of 

deze manier van onkruidbestrijding 

niet de mogelijkheid biedt om te be-

zuinigen op de kosten. Wethouder Di-

tewig antwoordt dat het college niet 

wil inzetten op chemische bestrijding. 

‘Het leidt tot extra kosten in de water-

zuivering van het oppervlaktewater 

en dat is in het onderzoek niet mee-

genomen.’ De wethouder noemt be-

strijding met gif in waterwingebieden 

ongewenst en geen structurele oplos-

sing. ‘Het is goedkoper alle onkruid-

bestrijding op één manier te laten uit-

voeren.’

Lijn 77

Cees Beringen (CDA) stelt een aan-

tal vragen over de wijziging van 

buslijn 77. Wethouder Ditewig deelt 

mee dat de gemeente het besluit om 

lijn 77 niet meer door De Leijen 

te laten rijden onwenselijk vond. 

‘Het BRU heeft ons idee van een ser-

vicebus omarmd en overlegt met de 

gemeente en belanghebbenden om 

een optimale route te bepalen. Op 

ons verzoek is in het uitvoeringsplan 

2013 ogenomen dat lijn 77 zijn huidi-

ge route behoudt, totdat in september 

2013 de servicebus gaat rijden.’ 

De lange stop aan de Walnootlaan is 

ingebouwd om opgelopen vertragin-

gen in te kunnen lopen. Die stop was 

voorheen bij station Bilthoven.

Dudokgebouw

Publicaties over het Dudokgebouw 

aan de Julianalaan zijn aanleiding 

voor Frans Poot (D66) hierover vra-

gen te stellen. ‘Voorheen ging de dis-

cussie alleen over de hoogte van het 

gebouw als het om die plek ging.’ 

Poot wil weten wat de gevolgen zijn 

als het college het besluit zou her-

overwegen. Wethouder Ditewig zegt 

dat met de huidige gebruikers afspra-

ken zijn gemaakt voor een periode 

van vier jaar. Heroverweging van de 

recent vastgestelde plannen is voor 

het college niet aan de orde. De ont-

wikkeling van het ter plekke voorzie-

ne poortgebouw is niet voor 2015 te 

verwachten. Een overweging om het 

Dudokgebouw te behouden is pas van 

belang wanneer plannen nadere uit-

werking gaan krijgen.  

A27

Henric De Jong Schouwenburg 

(VVD) stelt een aantal vragen over 

vertragingen bij infrastructuurprojec-

ten van de A27. Wethouder Ditewig 

zegt dat Rijkswaterstaat heeft aange-

geven pas op Prinsjesdag over vertra-

gingen geïnformeerd te zijn. ‘Een van 

de eerste acties die RWS vervolgens 

heeft ondernomen is ons hierover in 

te lichten. 

Op dit moment worden de gevolgen 

nader in kaart gebracht. RWS heeft 

aangegeven in oktober meer duide-

lijkheid te kunnen verschaffen. Nu al 

heeft RWS toegezegd bij de eerstvol-

gende vergadering van de Dorpsraad 

Groenekan aanwezig te zijn. Ook 

Maartensdijk en Hollandsche Rading 

worden op de hoogte gebracht. De ge-

maakte afspraken blijven staan.  

Verpakkingakkoord

Nico Jansen (ChristenUnie) stelt het 

college een aantal vragen over het ad-

vies van de commissie Van der Vlist 

aan de VNG en haar leden over het 

Conceptakkoord Verpakkingen. In te-

genstelling tot Jansen vindt milieuwe-

thouder Kamminga het akkoord niet 

negatief. De commissie zelf noemt 

het akkoord een goede basis. Hoofd-

bezwaar van een lid van de commis-

sie is het afschaffen van statiegeld op 

grote PET-fl essen. De VNG-commis-
sie is daar niet tegen maar vindt wel 

dat er iets tegenover moet staan. Daar 

worden aanbevelingen voor gedaan 

die het college onderschrijft. Die gaan 

over kwaliteit, fi nanciering en herge-
bruik. In de begroting 2013 stelt het 

college voor de frequentie van het 

inzamelen van plastic te verdubbelen. 

De afvalstoffenheffi ng hoeft hiervoor 
niet te worden verhoogd.  

Centrumplan

Ebbe Rost van Tonningen stelt dat 

de fi nanciering van het Centrum-
plan Bilthoven in belangrijke mate 

afhankelijk van de woningbouw in 

het plan. Nu de markt stagneert wil 

hij weten wat het effect daarvan is. 

Wethouder Ditewig antwoordt dat in 

april een toelichting op de stand van 

zaken is gegeven. Op 4 oktober is er 

opnieuw een informatieavond en in 

november een rapportage in de com-

missie Openbare Ruimte.

Raad doet aanbeveling voor 
herbenoeming burgemeester

De gemeenteraad van De Bilt besloot donderdag 27 september burgemeester Gerritsen bij de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen voor herbenoeming. Op 1 februari 

2013 loopt de ambtstermijn van de burgemeester af. 

Om de termijn met nog zes jaar te 

verlengen, moet de gemeenteraad 

besluiten de burgemeester aan te 

bevelen bij de minister. Hiervoor is 

een procedure opgesteld door het 

ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties. Nadat de bur-

gemeester eerder aangaf dat hij voor 

herbenoeming in aanmerking wilde 

komen, heeft de raad op 31 mei jl. de 

‘Verordening vertrouwenscommis-

sie herbenoeming burgemeester De 

Bilt 2012’ vastgesteld. Er werd een 

vertrouwenscommissie ingesteld, be-

staande uit vertegenwoordigers van 

alle fracties uit de gemeenteraad, met 

plaatsvervangend voorzitter van de 

raad Anne Doedens als voorzitter.

Voorafgaand aan de raadsvergadering 

van 27 september is het voorstel over 

de aanbeveling voor herbenoeming 

in beslotenheid aan de gemeenteraad 

voorgelegd. De raad stemde in met 

het voorstel om de burgemeester voor 

te dragen voor een nieuwe ambtster-

mijn. Dit besluit wordt aan de com-

missaris van de Koningin gestuurd, 

die het samen met zijn eigen advies 

over de herbenoeming zal doorzen-

den aan de minister. Deze zal uitein-

delijk een voordracht voor de Konin-

gin opstellen. [GG]

Anne Doedens feliciteert namens de raad de burgemeester met de voordracht voor herbenoeming.

Koninklijke Onderscheiding 

bij de brandweer

Zaterdag 29 september was er een brandweerkorpsdag, georganiseerd voor 

de 6 posten van de brandweer in de gemeente De Bilt. De posten Maartens-

dijk, Groenekan, Westbroek, De Bilt en 2 blusgroepen van Bilthoven bon-

den onderling de strijd aan op Fort Ruigenhoek in Groenekan. Vanaf 13.00 

uur werd er een competitie gehouden tussen de ploegen om de wisselbeker.

De ploeg met de meeste punten werd later op die dag in het zonnetje ge-

zet tijdens de barbecue in de tractie (wagenruimte) van de kazerne aan de 

Leijenseweg in Bilthoven. Burgemeester Arjen Gerritsen eerde jubilerende 

brandweerlieden en reikte diploma’s en aanstellingen uit. [GG]

Burgemeester Arjen Gerritsen reikte ook de versierselen uit die horen bij de 

Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau aan de heer 

G.J.(Bert) van Ginkel. De heer Van Ginkel ontving deze onderscheiding ter 

gelegenheid van zijn afscheid van de Vrijwillige Brandweer voor 41 jaar 

trouwe dienst, ruim na het moment van het reguliere leeftijdsverlof. Vanaf 

zijn indiensttreding bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer Maartensdijk 

heeft hij bij vele soms zeer lastige incidenten hulp verleend aan burgers in 

nood.

Het Centrumplan in ontwikkeling.

JULIANALAAN 1  3722 GA BILTHOVEN    

T 030 2281014   

WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL

Quiz: win je favoriete boek

Een boek cadeau bij aankoop vanaf € 10,-- 

en maak kans op een reischeque twv 1.000 euro

Meer info: www.bilthovenseboekhandel.nl

HOERA KINDERBOEKENWEEK 2012

Hallo wereld!

•3oktoberCircus Patz

•5oktoberArend van Dam
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Stichting
Kunst en Cultuur
De Bilt

Stedelijk open! 

Morgen de kunstlezing

in de Bieb

www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl

Strakke show

Zaterdag 15-september heeft de Brandweerharmonie meegedaan aan taptoe 

Hardenberg in Overijssel. Na een try-out in Westbroek afgelopen juni stond 

de show nu als een huis. De nog jonge tambour-maître en show- instructeur 

Peter Otten heeft er echt een show 

van gemaakt voor iedereen in 

het publiek. Elke vrijdagavond 

vanaf 18.30 uur repeteren 

alle geledingen in basisschool  

 

‘De Regenboog’ Aeolusweg 8 in 

De Bilt. Voor meer informatie  

www.brandweerharmonie.nl 

of Helen van der Vliet, tel. 030 

2213513 of mail secretariaat@

brandweerharmonie.nl 

Stijldansen
door Henk van de Bunt

Dansen is het in beeld brengen van muziek, het maakt blij en het geeft een gevoel van vrijheid en 

gezelligheid. SWO De Bilt verzorgt elke donderdagmiddag deze sportieve uitdaging.

Ab van den Dolder is zelf woonach-

tig in Leidserijn in Utrecht, maar met 

vele anderen - er zijn er nog meer af-

komstig uit ‘aanpalende’ gemeenten 

- is hij van mening, dat de kracht van 

dansen samengevat kan worden met 

de twee kernwoorden: ‘bewegen’ en 

‘ontmoeten’. Van den Dolder: ‘Dan-

sen is goed voor de houding en even-

wicht en is gezellig om op feesten 

mee te kunnen dansen’.

Kleur

Will Meijer uit Amersfoort heeft de 

leiding. Zij zegt hierover: ‘Het is 

heerlijk om op muziek het spel te dan-

sen van vele verschillende culturen. 

Ik heb ook jaren handarbeidles gege-

ven en soms kan ik dit met het dansen 

combineren. We hebben dan een the-

ma, bijvoorbeeld een bepaalde kleur. 

We toveren alles om in die kleur, ook 

de versiering in de leszaal. Iedereen 

kleedt zich in die kleur en de creativi-

teit van de mensen zelf geeft de meest 

verrassende resultaten. Het geeft het 

bewegingsspel een extra tintje. Voor 

mij is de uitdaging om door bewegen 

op die muziek het onverwachte in 

de persoon te laten ontluiken en met 

de seizoenen te spelen door de dans 

heen. We zijn gestart met stijldansen, 

dansen met 2-tallen de hele zaal rond 

met ong. 6 verschillende iguren in de 
Quickstep, Engelse wals, Tango, Cha 

cha cha, Rumba en Merengue. Ook 

Old-timers’.

Conditie

Wilt u met plezier dansen en samen 

met andere senioren werken aan uw 

conditie? Dan is Stijldansen een spor-

tieve uitdaging voor dames en heren 

boven de 50 jaar. Elke donderdag van 

14.00 tot 16.00 uur in de Duiventil, 

Jasmijnstraat 6 te De Bilt. 

Ab van den Dolder (voor de Duiventil in De Bilt): ‘Dansen is ‘bewegen’ en 

‘ontmoeten’. 

TOEN EN NU
‘Toen en Nu’ was de naam van de ten-

toonstelling van de Historische Kring 

D’ Oude School. 

Welke eerder dit jaar te zien was bij 

WVT aan de Talinglaan in Bilthoven. 

Het was een expositie van beelden op 

oude foto’s en ansichtkaarten en de 

actuele beelden op dezelfde locatie.

Inmiddels zijn selecties uit dit ten-

toonstellingsmateriaal op een wan-

deling langs woon- en zorgcentra in 

De Bilt en Bilthoven. De Historische 

Kring D’ Oude School wil u in deze 

serie artikelen van hun hand graag la-

ten meegenieten van dit interessante 

beeldmateriaal.

Groenekanseweg begin 20ste eeuw

De huidige situatie.

Laat weten wie u waardeert
Eén keer per jaar, op 10 november, is het de Landelijke Dag van de Mantelzorg. Ter ere van  

deze dag overhandigt het Steunpunt Mantelzorg De Bilt op 8 november presentjes aan  

mantelzorgers. Het gaat dan om mensen uit alle kernen van gemeente De Bilt.

Bent u al geruime tijd ziek en wordt 

u goed verzorgd door uw familielid, 

vriend of buur? Laat uw waardering 

merken door hem of haar op te geven 

voor een presentje. Mensen die lang-

durig zorgen voor een zieke of gehan-

dicapte naaste heten mantelzorgers. 

 

Mantelzorgers vormen de basis, de 

pijlers, van onze gezondheidszorg. 

Vanuit hun persoonlijke betrokken-

heid verrichten zij vele kleine en 

grote diensten voor een dierbare me-

demens. Mantelzorgers zijn er vaak in 

de eerste plaats voor de ander. Daar-

om is het één keer per jaar Dag van de 

Mantelzorg.

Kent u iemand die veel zorg besteedt 

aan een zieke of gehandicapte huisge-

noot, vriend of buur? Vindt u dat deze 

persoon wel eens wat extra’s verdiend 

heeft en in aanmerking komt voor 

een klein geschenk? Geef het Steun-

punt Mantelzorg De Bilt dan zijn/

haar naam en adres door. Bij grote 

belangstelling zijn er mogelijk niet 

voldoende cadeaus beschikbaar. Uw 

aanmelding is dus geen garantie voor 

overhandigen van een cadeau. Vrij-

willigers en professionele krachten 

zijn geen mantelzorgers.

 

U kunt tot 28 oktober a.s. mailen 

of schrijven onder vermelding van: 

cadeau mantelzorger. Adres: Steun-

punt Mantelzorg De Bilt, t.a.v. Wil-

lemien Hak, Jasmijnstraat 6, 3732 

EC De Bilt, tel. 030-2203490. Email: 

w.hak@swodebilt.nl.

Voorlichtingsavond 
Zonnepanelen

Tijdens deze avond op woensdag 10 oktober om 20.00 uur worden alle as-

pecten rondom het zelf opwekken van energie met zonnepanelen besproken 

en toegelicht. De avond wordt geleid door een deskundige, wordt georgani-

seerd door de werkgroep Energie van Transition Town De Bilt en zal plaats-

vinden bij één van de leden van de werkgroep thuis. Hier worden werkende 

zonnepanelen getoond.

Aanmelden en meer informatie via john.neeft@live.nl. 

Meer informatie is ook te verkrijgen via tel. 06 51588608 (John Neeft).  

Aan deelnemers wordt gevraagd de jaarrekening van het energiebedrijf 

(elektriciteit) mee te nemen.



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

De nieuwe collectie van 
SANDWICH_

Net binnen:
YAYA, Esprit en Gerry Weber

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Beestachtig
leuke kaarten!

Exclusief bij Primera,

 

op de Mier & Co 

wenskaarten van Hallmark.

10% 
korting

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Ook 

ʻs avonds open

Gezondheidscentrum Maartensdijk 
Tolakkerweg 217, 

3738 JM Maartensdijk 
0346-210592

www.atlasfysio.nl

06 - 53 14 67 33

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

CITROEN DS3 1.6 
VTI 16V

2011, 31.000, ZWART MET, CRUISE 

C, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD, 

MLV, ABS, LMV

€ 15.500,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 2007 100.000 D BLAUW MET, VELOURS, CLIMATE C, RAD/CD,  € 6.500,00 

CITROEN C5 BREAK 2.0 16V AUT 2001 209.000 ZILV GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, REGENS, 

REGENS, MLV, RAD/CD, TREKH, ABS,  € 2.250,00 

CITROEN BERLINGO MULTISPACE 2007 117.000 ZILV GRIJS MET, AIRCO, ABS, AIRB, RAD/CD, CV, SB, ER

1.6 16V PANORAMADAK, TREKHAAK,  € 8.950,00 

PEUGEOT 107 1.0 12V PREMIERE 2012 3 ABS, AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB,  € 9.450,00 

PEUGEOT 206 1.4 AUTOMAAT X-DESIGN 2004 52.000 ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS, TREKH,  € 5.750,00 

PEUGEOT 308 1.6 THP 3DRS FELINE 2008 64.000 ZILV GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, RAD/CD/NAV, 

LMV, HALF LEDER, MLV, PARKEERH,  € 10.950,00 

PEUGEOT 406 2.0 16V COUPE AUT 2003 198.000 GREEN SHERWOOD, CLIMATE C, BRUIN LEDER, ABS, 

CRUISE C, LMV, TREKH, PARKEERH, REGENS, RAD/CD  € 3.950,00 

PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 170C 2003 90.000 ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, TREKH,  € 4.950,00 

TOYOTA YARIS VERSO 1.3 AUT 5DRS 2000 127.000 ZILV GRIJS MET, ABS, ER, CV, SB, ESP, RAD, TREKH,  € 3.250,00 

VOLVO S70 2.5 COMFORTLINE 1998 216.000 GRIJS MET, HALF LEDER, CRUISE C, ER, CV, SB, LMV,  € 1.650,00

Enkhuizer
krenten-
brood
 nu

Speculaas-
brokken

 van € 3,90

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

2,75

2,95
Kom een robbertje knokken met 

kapper Hans in De Vierstee 

op dinsdag 9 oktober. Vanaf 20.00 

uur ben je van harte welkom.

Goed geknipt op de mat?

Bel 212455

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Lancôme stapelkorting

Bij 3 artikelen 

30% korting

Bij 2 artikelen 
20% korting

Bij 1 artikel 

10% korting

m.u.v. de cadeaudozen

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS
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Razem schenkt aan  

goede doelen in Mieścisko
Tijdens de jaarlijkse St. Michael’s Markt in Mieścisko waren dit jaar 15 vrijwilligers van  

Razem actief. Door Jean Rijksen in dozen aangevoerde spullen (vnl. kinderkleding en bric-a-brac) 
vond gretig aftrek op deze regionaal bekende oogstmarkt. Heel begrijpelijk want  

de verkoopprijzen waren ook voor Poolse begrippen laag.

De opbrengst van de marktverkoop 

bedroeg dit jaar 1.230 euro. Boven 

op dit bedrag kwam de opbrengst van 

de kaartenverkoop (kerstkaarten etc.) 

van Toos Backx en van de verkopen 

op de tuinmarkt in Groenekan van 

in totaal 1.000 euro. Beide bedragen 

werden onder applaus de volgende 

maandag overhandigd aan de glunde-

rende beheerder van de bibliotheek. 

Speelgoed
Verder werd door Arie Kemp inge-

zameld speelgoed overgedragen aan 

de kleuterschool en een bedrag van 

300 euro geschonken (door een stil-

le sponsor) aan het ouderenwerk in 

Popowo-Kościelne. 

Nieuwe kinderkleertjes van een ano-

nieme gever krijgen nog een goede 

bestemming. De Biltse deelnemers 

kunnen terugzien op drukke en ijne 
dagen met een mooie opbrengst voor 

de goede doelen in Mieścisko.
Tijdens de jaarlijkse St. Michael’s Markt in Mieścisko waren dit jaar 15 
vrijwilligers van Razem actief.  

Geslaagde scootmobielcursus
In de gemeente De Bilt beschikken heel veel mensen over een scootmobiel om echt mobiel te  

kunnen blijven. Dit is ook voor Veilig Verkeer Nederland afd. De Bilt en de Gemeente De Bilt 
aanleiding om cursussen voor scootmobiel-gebruikers te organiseren. 

De groep kreeg vorige week woens-

dag een duidelijke uitleg over de be-

grippen ‘bestuurder en ‘voetganger’ 

en werd duidelijk gemaakt met welke 

regels de scootmobieler te maken 

heeft. Vervolgens werd de groep ge-

splitst. Eén groep ging behendigheid 

oefenen en de andere ging een weg-

parcours rijden en aansluitend werden 

de groepen gewisseld. 

Het wegparcours in De Bilt bevat heel 

veel situaties waar een scootmobieler 

mee geconfronteerd kan worden. Ook 

hier werden duidelijk aanwijzingen 

gegeven hoe te handelen.

Naslag
Wethouder Arie-Jan Ditewig reikte de 

certiicaten uit, waarbij hij opmerkte 
dat verkeersveiligheid een belangrij-

ke plaats inneemt binnen de gemeente 

en de goede samenwerking met VVN 

afd. De Bilt noemde. Verder ontvin-

gen de deelnemers nog een naslag-

werk om alles thuis nog eens rustig 

door te nemen. 

(Enny Doornenbal-Boogaard) Hoe ver kun je overhellen zonder om te slaan?

Eten = Kunst
Wijkrestaurant Bij de Tijd doet ook aan kunst en heeft met de tentoonstelling ‘Toen en Nu’ de smaak 

te pakken gekregen. Het thema voor de volgende thema-avond is dan ook Eten=Kunst!

Op deze gezellige avond, die op za-

terdag 13 oktober 2012 plaatsvindt, 
kunnen de gasten genieten van een 

bijzonder menu. Bij het samenstellen 

daarvan laten de koks zich vrij inspi-

reren door verschillende kunstenaars 

en er zal dan ook extra aandacht be-

steed worden aan het opmaken van de 

gerechten. Het volledige menu is bin-

nenkort op de site van Bij de Tijd te-

rug te vinden, waar geïnteresseerden 
tevens kunnen reserveren voor deze 

avond. Net als bij voorgaande thema-

avonden wordt er passende muziek 

ten gehore gebracht en is ter afsluiting 

van de avond een kopje kofie of thee 
naar keuze bij het menu inbegrepen.

Voor deelname aan de avond is het 

noodzakelijk om te reserveren! Dat 

kan t/m maandag 8 oktober via tel. 

030 2209615 (vanaf 11.00 uur) of per 

e-mail via contact@restaurantbijde-

tijd.nl. 

Gasten die dat gezellig vinden kun-

nen plaatsnemen aan een aanschuifta-

fel; ook kan er voor een vegetarische 

variant van het menu gekozen wor-

den, mits dat bij de reservering wordt 
doorgegeven.

Linedancers in  

De Bremhorst

Afgelopen woensdag was het weer dansen geblazen in de grote zaal van 
Woonzorgcentrum De Bremhorst. De bewoners werden verblijd met een 
bezoek van de Linedancers. De zaal zat helemaal stampvol met bewoners. 
De linedancers uit Maartensdijk en De Bilt vinden het prachtig om hun 
bijdrage te mogen leveren. (Berber Holwerda)

Opfriscursus voor 
automobilisten 

U heeft al vele jaren een rijbewijs. U rijdt veel en u heeft nog 
nooit een ongeluk gehad. Waarom zou u dan meedoen aan 

een opfriscursus? Omdat ook voor u, evenals voor die andere 
automobilist die wellicht niet schadevrij heeft gereden of die 
maar heel weinig of alleen op bekende wegen rijdt, geldt dat  

u door ervaring rijdt op uw ‘automatische piloot’. 

Veilig Verkeer Nederland ziet de noodzaak in van regelmatige bijscholing. 

Ook binnen de gemeente De Bilt wordt deze bijscholing gestimuleerd. 

Daarom geeft VVN Afdeling De Bilt, in samenwerking met SWO en Au-

torijschool Doornenbal de mogelijkheid om kennis en kunde weer ‘op te 

frissen’. Alle automobilisten met een geldig rijbewijs, leeftijd 50 jaar en 
ouder, ingezetenen van de gemeente De Bilt, kunnen deelnemen. Er is een 
ochtendprogramma van 09.00 tot 12.15 uur en een middagprogramma van 

13.00 tot 16.15 uur. Ieder dagdeel bevat de volgende onderdelen: a) theorie 

van de verkeersregels, b) ogen- en reactietest en gehoortest en c) rijden in 
de eigen auto met een ritadviseur. De eigen bijdrage is 15 euro per persoon. 

Zie ook: www.swodebilt.nl

Aanmelden

Aanmelden kan bij SWO in De Bilt, Jasmijnstraat 6, 3732 EC De Bilt; tel. 
030 2203490. De aanmelding sluit zodra het maximum aantal deelnemers is 

bereikt, doch uiterlijk op 12 oktober 2012. 

Locatie: Emmastraat 38, Hilversum 

Telefoon (035) 621 20 72

www.vangestelkids.nl  

van gestel.nl  ƒ † vangesteloptiek

KIDS
Za.6 oktober 2012
DESIG

NDAG

Van Gestel Optiek

Ruim 400 monturen

(nieuwste collectie) om te passen

Iedereen is welkom! 

GRATIS oogmeting!

 Kids OOgmeetweek

1-6 oktober Emmastraat

6 oktober 

Orthoptist 

aanwezig uit het 

oogziekenhuis!

WE hEbbEn hEEl Wat in huis!

vElE montuREn van niKE, bbiG 

+ DE vollEDiGE collEctiE:



Van het beste lamsvlees! Lekker gemarineerd, à la Jamie Oliver

LAMSBIEFSTUK ........................................100 GRAM € 2,65

Voor de liefhebbers. Om te stoven; ca. 90 min. stoven

KONIJNENACHTERBOUTJES ......500 GRAM € 6,00

Lekker gemarineerd en gekruid. Bakken als een biefstukje

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

Uit onze panklaarhoek: met ham en kaas; ca. 12 tot 15 min. braden

BOOMSTAMMETJES ............................. 3 STUKS € 3,30

Met een randje, ouderwets draadjesvlees, ca. 2½ tot 3 uur stoven 

RUNDERRIBLAPJES ............................500 GRAM € 5,98

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. schnitzel, salami en rundergehakt

BELLA BOVINA ......................................100 GRAM € 1,75

Ze zijn er weer! Voor de kenners, ca. 90 min. stoven

KALKOENSTOOFLAPJES ................500 GRAM € 4,98

Uit onze poeliershoek: om zelf te braden. Lekker gekruid

KIPROLLADE ...........................................500 GRAM € 5,00

Van ons bekende varkensvlees. Ouderwets lekker

VARKENS SUDDERLAPJES ............500 GRAM € 5,50

Uit onze traiteurhoek: 

met o.a. puree, gehakt en rode kool; alleen opwarmen!!

RODE KOOL STAMPPOT .................500 GRAM € 4,25

Uit de oude doos. Voor de liefhebbers, om te wellen

KALFSTONG .............................................100 GRAM € 1,95

Puur rundvlees: lekker gekruid en gezouten; 

bekend in de hele provincie Utrecht

RUNDER MEGABURGERS ................ 3 STUKS € 3,75

Om te wokken. Lekker gekruid en gevuld met groenten dus 

roerbakken maar!

KIPREEPJES ...............................................500 GRAM € 4,98

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 6 oktober. Zetfouten voorbehouden.

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

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

Frans sfeerdiner 24 oktober
Reserveren kan tot 22 oktober 

openingstijden:

ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.30 uur
 14.00 - 18.30 uur
zondag 14.00 - 18.30 uur

Raaijen Interieurs
ALTIJD PERSOONLIJK ZITCOMFORT!

Keuze uit 100 Relaxfauteuils. 

Diverse modellen direct uit 

voorraad leverbaar. 

Lederen Relaxfauteuil 

vanaf  € 850,00. 

Bezoek onze winkel en showroom  

Meubelmakerij en stoffeerderij sinds 1931 

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012 

www.raaijeninterieurs.nl

Computercursus Word 2007
U weet uw computer al aardig te bedienen maar uw 
kennis van tekstverwerken wilt u nog uitbreiden. Bij de 
cursus Word 2007 leert u teksten indelen in tabellen of 
kolommen. Plaatjes e.d. in de tekst opnemen, uw eigen 
briefhoofd maken en standaard teksten automatiseren. 
Deze cursus van 7 lessen begint op de vrijdagmorgen 5 
oktober 2012.
Kost € 98,- (inclusief cursusboek). 

Computercursus Veilig Internetten
U leert: Op de juiste wijze de beveiliging van uw compu-
ter instellen. De benodigde beveiligingsinstellingen voor 
Internet Explorer en email. Het gebruik van wachtwoor-
den en het verwijderen van uw persoonlijke informatie.
Cursus voor Windows Vista en Windows 7 en u dient 
de computer goed te kunnen bedienen. 4 lessen. Start: 
maandagmiddag 12 november 2012.
Kosten € 56,-

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

Voor informatie en 
aanmeldingen:

Cursusaanbod

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 

• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • 

kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 

meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding 

• beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite 

• luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen 

• geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit 

met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • 

beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen 

• geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 

fl esje • speen • voeding 

baby • meisje • jongen 

• kraamvisite • luiers 

voeding • beschuit met 

jongen • geboortekaartjes • 

speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 

• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • 

kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 

G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

zaterdag 6 oktober van 11.00 tot 15.00 

OPEN DAG 

Ter  gelegen-

heid van ons 

5-ja
rig bestaan

 en wereld-

dierendag
Alfred Nobellaan 441 - 3731 DN De Bilt - 030 2205588

Met veel leuke activiteiten en informatie waaronder: 

Speurtocht door de kliniek - Springkussen

Ponyrijden - Behendigheidsparcour hond/kind

Schminken - Demonstratie dier fysiotherapie

www.dierenkliniekdebilt.nl

De Bilt
dierenkliniek
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Start pilot Kansrijk Vrijwilligerswerk
door Marijke Drieenhuizen

Vorige week maandag is het convenant Kansrijk Vrijwilligerswerk met als  

ondertitel -Vrijwilligerswerk als participatiemiddel- door vijf partijen ondertekend.  

Met die ondertekening onderstrepen de gemeente De Bilt, Woonstichting SSW, de Regionale Sociale 

Dienst, Handjehelpen en Vrijwillig in Actie De Bilt het feit dat zij belang hechten aan meedoen  

in de samenleving ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een uitkering  

en de kansen die vrijwilligerswerk daarbij biedt. 

Daarnaast geven zij ook aan samen 

te willen werken om de pilot te laten 

slagen. Gestart wordt met 10 burgers 

die geholpen worden met het kiezen 

en het uitvoeren van passend vrij-

willigerswerk. In januari zal er een 

evaluatie volgen, waarna de tweede 

fase van dit project, meer mensen uit 

deze doelgroep helpen aan vrijwil-

ligerswerk, kan worden gestart. De 

gemeente De Bilt is in 2007 voort-

varend te werk gegaan met de invoe-

ring van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO). Er is inge-

stapt in het project Proeftuin Woon-

servicegebieden en project MENS is 

gestart. Woonservicegebieden willen 

ingaan op de wens van ouderen en 

gehandicapten om te zorgen dat zij 

langer en met kwaliteit zelfstandig 

kunnen blijven wonen. De Bilt West 

en Maartensdijk zijn destijds door de 

gemeente aangewezen als wijk/dorp 

waar de pilot uitgevoerd zou worden. 

Voor het project Vrijwilligerswerk als 

participatiemiddel is alleen gekozen 

voor De Bilt West omdat er landelijk 

al andere dorpen vergelijkbaar met 

Maartensdijk bij dit project aange-

meld waren. 

Keuze voor kwetsbare groepen

Wethouder Mittendorff praat met ge-

mak en enthousiast over de verschil-

lende deelprojecten. ‘We zijn met 

de start van MENS, na de invoering 

van de WMO, op tijd begonnen. We 

zijn nu al een eind gevorderd, veel 

neuzen staan dezelfde kant op en het 

oppakken van de ondersteuning van 

het vrijwilligerswerk hoort daar zeker 

ook bij. Zichtbaar wordt de vergrij-

zing binnen het vrijwilligerswerk’. 

Hij vertelt vervolgens dat in onze ge-

meente 1 op de 3 mensen ouder dan 

70 jaar mantelzorg verricht en 1 op de 

5 vrijwilligerswerk. Maar ook ‘dat er 

steeds minder geld de kant van de ge-

meenten op komt en dat wij wel onze 

taken naar behoren uit willen blijven 

voeren. Het liefst zetten we allemaal 

professionals in maar daar is echt 

geen geld voor. Als gemeente kiezen 

wij voor de kwetbare groepen. Dat 

willen wij in ieder geval goed regelen. 

Voor andere groepen kunnen we pro-

beren om ook vrijwilligers in te zet-

ten. Mensen onder de 70 jaar gaan dus 

steeds minder vrijwilligerswerk doen. 

Met de komst van dit project denken 

we hier deels een antwoord op te heb-

ben gevonden’. 

Meedoen 

Er is de laatste maanden actief beleid 

gevoerd op het gebied van meedoen 

in samenleving in samenhang met de 

WMO en de WWB (Wet Werk en Bij-

stand). Met het project Kansrijk Vrij-

willigerswerk tracht de gemeente om 

alle burgers actief mee te laten doen 

in de samenleving. Vrijwillig in Actie 

De Bilt of kortweg Via De Bilt gaat 

zich inzetten om mensen met een uit-

kering of een afstand tot de arbeids-

markt ‘te verleiden’ tot het gaan doen 

van vrijwilligerswerk. ‘Voor sommi-

ge mensen zal het een grote drempel 

zijn waar ze overheen moeten, maar 

als ze die drempel eenmaal over zijn 

dwingen ze respect af en hebben ze 

gelijk een zinvolle besteding van een 

deel van hun tijd. Er zijn veel soorten 

werk, eigenlijk voor iedereen wel iets 

dat bij ze past. Zij zullen zich onge-

twijfeld beter gaan voelen, de samen-

leving wordt leuker en de eerlijkheid 

gebied het mij om te vermelden: het is 

ook nog eens goed voor de portemon-

nee van de gemeente’. 

Vacaturebank 

Via De Bilt www.vrijwilliginactie-

debilt.nl. Om matches te maken is er 

een vacaturebank opgezet. Op www.

vrijwilliginactiedebilt.nl staan inmid-

dels al heel veel vacatures van bij-

voorbeeld een chauffeur voor Tafeltje 

Dekje en een leidster telefooncirkel 

van het Rode Kruis afdeling De Bilt 

tot logeergezinnen voor Handje Hel-

pen. Er staan inmiddel zo’n kleine 

200 vacatures op, waarvan het groot-

ste aantal de roep is om vrijwilligers 

voor persoonlijke begeleiding. Ook 

bedrijven kunnen zich, onder bepaal-

de voorwaarden aanmelden, met een 

oproep voor de inzet van vrijwilligers. 

Met de ondertekening van de pilot Kansrijk Vrijwilligerswerk onderstrepen 

v.l.n.r. Marita Meulmeester (MENS), Herman Mittendorff (gemeente), Margriet 

Reijnders (SSW) Kees Mosselman (RSD) en Erwin Hagen (MeanderOmnium) 

het feit dat zij belang hechten aan meedoen in de samenleving.

In Niemandsland
Voorafgaand aan de raadsvergadering 

van 27 september overhangt Ebbe 

Rost van Tonningen zijn die dag 

verschenen boek ‘In Niemandsland’ 

aan burgemeester Gerritsen. 

Bij de overhandiging gaat hij in op 

het zestig jaar geheimhouden door 

het Ministerie van Justitie van een 

rapport waarin de dood van zijn 

vader wordt beschreven. Dit heeft 

veel negatieve invloed op zijn leven 

uitgeoefend. Hij noemt daarom 

openbaarheid van bestuur van groot 

belang. [GG]

Repair Café
Het Repair Café bij WVT, afgelopen 

zaterdag, werd weer druk bezocht. 

Bijna 50 inwoners uit de gemeente 

de Bilt kwamen er om, met hulp van 

vrijwillige deskundigen hun kapotte 

spullen te repareren. 

Het Repair Café Bilthoven is een 

samenwerking van Transition Town 

de Bilt en wijkvereniging WVT. Het 

volgende Repair Café vindt plaats 

op zaterdag 24 november. Meer info: 

www.repaircafé.nl (Soie Bakker)

De heer Bosman uit Bilthoven 

repareert met hulp van vrijwilliger 

Gerard van Ettikoven zijn 

boormachine. 

Opening Kok  
2 dagen druk bezocht

De schoonzussen Corrie en Esther Kok waren afgelopen vrijdag en zaterdag 

druk in hun nieuwe zaak Kok Stomerij Lederwaren enzo. De gasten kregen 

kofie met koek, later aangevuld met saté en stokbrood. Vrijdag om vier 
uur waren er al 150 mensen geweest om de nieuwe zaak te bekijken: veel 

gehoorde opmerking  - ‘Wat ijn dat Maartensdijk een stomerij behoudt, en 
wat een leuke spullen verkopen jullie erbij’. [MD]

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Vlinderorchidee

Phalaenopsis

Diverse kleuren. 

Potmaat 12 cm. Per stuk

van 12,99Cvoor 

6,99

wk 40. Geldig van 04-10 t/m 10-10. OP=OP



Adverteren in

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

THE ART OF HAIRCOLORING

EENS EVEN HELEMAAL IETS 
ANDERS MET UW HAAR!!!

 

Durft u dat? 
 -  Heerlijke wasmassage 

obv aromatherapie
 -  Een nieuw herfstkapsel 

volgens de laatste trends
 -  Glansspoeling in prachtige 

warme najaarstinten
 - Haarmasker
 - Volumetips voor thuis

 
All incl. €44,95

 
Ook leuk om kado te geven!! 

Donderdag en vrijdag ook ‘s avonds geopend.

VINK WITGOED

Smart

Siemens Smart-inductie is dé oplossing 

voor mensen die wel over willen gaan op 

inductie, maar geen verdere aanpassingen 

willen aan hun keuken. Gewoon op een 

bestaande aansluiting van 230 volt!

Ook voor veilig koken gaat u naar:

Het adres voor al uw maatwerk ! 
 

    
 

• Gespecialiseerd in keukenrenovatie 

• Nieuwe keukens 

• Radiatorbetimmeringen 

• Kantoor- & winkelinrichtingen 

• (Inloop-)Kasten 

• Vensterbanken 

• Tafels 

• Schouwen 

• Badkamerinrichtingen 

 
 
 
 
 
 
 

P.C. Hooftstraat 29 | 3601 ST Maarssen | Mob: 06 - 52 34 15 31 | E: fmdebruijn@casema.nl 

15 kunstkaarten € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Het 3e mapje kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij onderstaande 

adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

15x Katten Kunst

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Mirjam Wieringa

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

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

•  APK en controle € 15,- exclusief gebruikte materialen 
(na tel. afspraak)

•  Gratis A.P.K. (bij het uitvoeren van een beurt)
•  Gratis Leenauto (U betaalt alleen de benzine)
•  Gratis reset service lampje
•  Gratis advies en monteren van banden
•  Gratis advies over de reparaties (diagnose)
•  Gratis koffi  e bij kleine reparaties waarop gewacht kan worden
•  Gratis optimale service (die overigens al gratis was)

Kennis en diagnose apparatuur voor alle types Volvo is aanwezig. 

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.
Wij zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Dealer Organisatie!

Kijk voor de
aanbiedingen op

www.larrypeters.nl

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Lekker buiten 

wandelen of 

� etsen én

De Vierklank 

bezorgen

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 
of mail naar info@vierklank.nl



Vader Agterberg legde in 1952 de 

basis voor het huidige Agterberg BV. 

Met 5 jaar lagere school stak hij het 

liefst de handen uit de mouwen. Een 

mentaliteit die binnen het bedrijf nog 

steeds zeer gangbaar is. Inmiddels 

staan de broers Albert, Frank en 

Ton aan het roer van dit bedrijf dat 

inmiddels zo’n 160 werknemers telt. 

Agterbergers zijn praktijkmensen en 

ook nu nog regelmatig op de machines 

en in het veld te vinden. De grootste 

lol hebben ze bij een nachtje doorha-

len met ‘de ploeg’ tijdens bijvoorbeeld 

gladheidsbestrijding waarbij er in de 

werkplaats steeds een warme prak 

klaarstaat. Ze kunnen zich ook einde-

loos amuseren door bij evenementen 

het onmogelijke mogelijk te maken 

waarbij ad hoc oplossingen bedacht 

moeten worden omdat bijvoorbeeld ie-

mand anders het laat afweten. Ze gaan 

dan ook liefst niet verder dan 300 km 

van huis om in geval van nood snel te 

kunnen schakelen. 

Zo kwamen ze ooit om de bodem op 

de wereldruiterspelen in Den Haag te 

leggen. Een klus die met een man of 

10 geklaard werd. Uiteindelijk waren ze 

er met 5 x zoveel mensen om werkelijk 

van alles en nog wat te regelen, tot en 

met het bouwen van de tribunes aan 

toe. Albert: ‘Dat soort dingen blijven je 

altijd bij, net als zo’n gekke actie met de 

Giro d’Italia. Voor de Giro uit de drang-

hekken plaatsten en direct achter het 

wiel van de laatste renner aan de hek-

ken weer opruimen; krankzinnig was 

dat.’

DE TOEKOMST

De broers zitten boordevol met dit soort 

verhalen en geven ze door aan de vol-

gende generatie die inmiddels is aange-

haakt. Van de zeven kinderen werken er 

al 3 in het bedrijf. Albert: ‘Of er nog meer 

kinderen het bedrijf komen versterken 

is nog niet duidelijk en in welke richting 

dan, ook nog niet bij allemaal. Niet dat 

voorkeur nú iets zegt over de toekomst. 

Als klein jochie was ik altijd in de werk-

plaats van onze buurman van Doorn te 

vinden. Daar leerde ik schilderen en ik 

was er toen van overtuigd dat ik dat be-

drijf later over zou nemen. Het liep toch 

anders,’ besluit hij grijnzend.

Gemeente De Bilt kent veel familiebedrijven waarvan 

sommigen al meer dan 50 jaar bestaan. Business 

Contact de Bilt (BCB) vond het een passend thema 

voor de Regiobijeenkomst die zij in juni organiseerde. 

De 9 familiebedrijven die lid zijn van de BCB nemen 

wij een voor een nader onder de loep.

Gemeente De Bilt kent veel familiebedrijven waarvan 

60 jaar Agterberg BV
‘Gewoon aanpakken’

Vader Agterberg leende 1500 gulden om een aanbetaling te kunnen doen op de 1e 

machine van het bedrijf. De Grunder ploeg is altijd bewaard gebleven.De broers Albert, Ton en Frank tijdens het 60-jarig jubileum bij de Grunder ploeg.

60

60

De eerste ZZP-Bijeenkomst na de zomer 

vond woensdag 19 september plaats in 

de Mathildezaal van het gemeentehuis 

van De Bilt. Het was een workshop on-

der leiding van Camiel Bernaards, met 

als Thema; ‘geloofwaardige marke-

ting’. Er werd in een levendige discus-

sie getracht direct antwoord te geven 

op de marketingvraagstukken waar 

de ZZP’ers mee worstelden. Bijna 40 

ZZP’ers namen deel aan de workshop.

Na een welkomstboodschap van Ton 

Kok, de voorzitter van de stichting, 

legde Camiel Bernaards uit waar de 

workshop toe diende: ‘Marketing heeft 

een negatief imago, waar ik als marke-

tingconsultant me niet gelukkig mee 

voelde. Je zegt niet graag van je zelf 

dat je goed bent, zorg dan ook dat an-

deren dit over jou gaan zeggen.’ Vervol-

gens werd er kort in kleine teams over-

legd over welke marketingvragen de 

ZZP’ers hadden, en of collega-ZZP’ers 

hier misschien een oplossing voor had-

den. 

BEDRIJVEN

In de workshop werden de aanwezige 

ondernemers gevraagd om hun be-

langrijkste marketingvragen in groep-

jes van twee te bespreken. Er werden 

veel voorbeelden van positieve en 

negatieve ervaringen met bedrijven 

gegeven en er werd uitgeweid over 

de nieuwe trend van bedrijven om wel 

adequaat te reageren op klachten op 

social media. ‘Uit onderzoek blijkt dat 

eigen ervaringen en ervaringen van 

bekenden het meest geloofwaardig 

zijn en ook nog eens veel goedkoper 

dan andere vormen van reclame’ , al-

dus Bernaards. ‘Als grote bedrijven al 

bang zijn voor de negatieve reacties op 

social media, bedenk dan wat positieve 

ervaringen van klanten voor jou kun-

nen betekenen’. 

SPIRAAL

Positieve ervaringen van klanten uit-

lokken moet leiden tot een ‘positieve 

spiraal’: Je klanten ervaren het verschil 

met andere bedrijven, hun verwach-

tingen worden overtro� en, klachten 

worden boven gemiddeld goed afge-

handeld, de tevreden klanten delen 

hun ervaringen en niet de onderne-

mer maar zijn klanten zeggen dat hij 

de beste is. De presentatie is op de site 

van ZZP De Bilt te downloaden. De 

voorzitter sloot de avond af met een 

dankwoord en riep de aanwezigen op 

om zich vooral in te schrijven voor de 

volgende bijeenkomst, ‘De zin en onzin 

van verzekeringen’ door Koen van Lier-

op van Kendall Mason op woensdag 24 

oktober a.s. Na de presentatie volgde 

een netwerkborrel waar de zzp’ers ook 

contact met elkaar konden leggen en 

hun voortgang konden bespreken.

Cijfers september

Totaal aantal inschrijvingen bij 

KvK in De Bilt 6.322

waarvan 2.830 Economisch actief 

7 minder dan in augustus

verenigingen 326

stichtingen 616

In september zijn er 12 nieuwe 

inschrijvingen bij de Kamer van 

Koophandel geregistreerd.

2 daarvan zijn starters

 [bron: KvK]

ZZP Bijeenkomst over 
Geloofwaardige Marketing
door Olivier de Vries

3 oktober 2012

Ruim aandacht van de ZZp-ers voor vraagstukken rondom de kracht van 

sociale media.

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36

3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• intern winkel m  een lokaal gezicht



De avond van De Leijen
Op maandag 8 oktober organiseert Wijkraad De Leijen 

een informatieve bewonersbijeenkomst. De ondertun-

neling van het Leijense spoor houdt de gemoederen 

al jaren bezig en komt als hoofdonderwerp aan de 

orde. Verder worden de bewoners geïnformeerd over 

het toekomstige woonzorgcentrum op het maïsvelden 

komt het project ’Schone Wijk’ aan de orde: een am-

bitieus project dat de gemeente samen met de WP en 

HNL opstart. Op de agenda staan ook onderwerpen 

die politie, jongeren en openbaar vervoer betreffen en 

uiteraard is er volop gelegenheid om met elkaar in ge-

sprek te gaan. Wethouders, raadsleden en politie zijn 

aanwezig.

U bent vanaf 19.00 uur welkom in de recreatiezaal van 

Zorgcentrum De Bremhorst. De opening om 19.30 

uur wordt verzorgd door wethouder Kamminga.

Nieuwjaarsfeest 

Maartensdijk       
Al vele jaren organiseert Sojos onder leiding van 

een grote groep enthousiaste  vrijwilligers een 

Nieuwjaarsfeest tijdens Oud en Nieuw in het Sojos 

gebouw.

Na afgelopen jaar wederom een geslaagd feest te 

hebben gehad, is men toch van mening dat de hui-

dige locatie niet langer geschikt is.

Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe 

locatie, zodat wij jong en oud opnieuw een onver-

getelijke nacht kunnen bezorgen.

Wij zijn na goed overleg en inventarisatie uiteinde-

lijk terechtgekomen op een stuk grasveld achter één 

van de voetbalvelden van SVM.

Inmiddels zijn er diverse gesprekken gevoerd met 

verschillende instanties, waaronder de gemeente De 

Bilt en hebben wij de vergunning voor dit evene-

ment aangevraagd.

Voor eventuele vragen en/ of suggesties willen wij u 

onder het genot van een kopje kofie uitnodigen op 
onze informatieavond, maandag 8 oktober tussen 

20.00 en 21.00 uur in de kantine van SVM, gelegen 

aan Dierenriem 4.

Het organisatiecomité.

Locatie:

Tweede Brandenburgerweg 1   •   3721 CG Bilthoven 
Tel: 030-2293979   •   info@brandenburgtandartsen.nl

www.brandenburgtandartsen.nl

Brandenburg
tandartsen

PROBLEMEN 
MET UW 

KUNSTGEBIT?
Een gratis* klikgebit op 

implantaten verbetert uw 

kwaliteit van leven! 

Geen los gebit meer, 

dus ongehinderd 

praten, eten en lachen!

En ook uw smaak 

neemt (weer) toe.

 

VOORLICHTINGSDAG GRATIS* KLIKGEBIT 

ZATERDAG 20 OKTOBER 11.00-15.00 UUR

KIJK OP WWW.GRATIS-KLIKGEBIT.NL

    GRATIS** 
REINIGINGSSET

Bent u 20 oktober verhinderd? Kijk dan op de website voor de eerstvolgende Open Dag in uw omgeving.

GRATIS*

KLIKGEBIT

DE ENIGE 

ECHTE!

Praktijken die aangesloten zijn bij Gratis* Klikgebit: 
Vallei Tandartsen, Van Dort Tandartsen, 1881 Tandartsen, Brandenburg Tandartsen en Tandheelkundig Centrum Beuningen.

* De implantatenleverancier betaalt u uw eigen bijdrage terug. De actie loopt tot eind 2012 en is alleen geldig tijdens Open Dagen. 
Kijk voor de voorwaarden op www.gratis-klikgebit.nl. ** Alleen bij maken afspraak tijdens Open Dag 20 oktober en na plaatsen klikgebit.

Jubileum 

Boek & cadeau winkel

van den Berg 

Zaterdag 6 oktober  

  

Zijn wij 5 jaar gevestigd op onze locatie  

Kon. Julianalaan 48 

3738 VD Maartensdijk 

 (ingang pr. Irenelaan) 

Dit willen wij met u vieren  

En krijgt u op alle* artikelen 10% korting 

Ook is er een buitenverkoop met  

Tweedehands boeken en sterk  

afgeprijsde artikelen. 

De moeite waard om te komen kijken 

*Met uitzondering van boekenbonnen 

2013
S T A A T
V O O R
DE DEUR!
GROTE KORTINGEN 

OP DIVERSE F IETSEN

KOMT U OOK?

Cycle Store Maartensdijk
Maertensplein 25 | 3738 GM Maartensdijk

0346-210097
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Fijne middag voor 
asielzoekerskinderen

door Guus Geebel

Kinderen van het asielzoekerscentrum Leersum hadden woensdag 26 september een onvergetelijke 

middag in de Julianaschool in Bilthoven. Rotaryclub De Bilt-Bilthoven en Stichting De Vrolijkheid 

hadden met de school gezorgd voor een afwisselend programma. De jonge gasten beleefden  

er samen met leerlingen van groep 7 en 8 van de school veel plezier aan.

De Rotaryclub De Bilt-Bilthoven 

nam het initiatief voor de middag. 

‘Wij doen regelmatig projecten voor 

bewoners en de omgeving. In dit ge-

val wilden we kinderen van het asiel-

zoekerscentrum Leersum een leuke 

middag bezorgen’, vertelt Rotarylid 

Ellen Brakman.  ‘We kiezen elk jaar 

een school in de gemeente uit voor 

een soortgelijk project. 

Reden dat we voor het asielzoekers-

centrum in Leersum hebben gekozen 

is dat het voormalige AZC in Groe-

nekan daarheen is verplaatst. Daar-

door waren de contacten er al. Oud-

burgemeester Tchernoff is ook lid van 

de Rotaryclub en was altijd zeer bij 

dat centrum betrokken. Het initiatief 

kwam dan ook voornamelijk uit zijn 

koker.’ De kinderen van het AZC 

werden gehaald en gebracht door Ro-

taryleden.  

Genieten

Nadat de contacten tussen de Rota-

ryclub en het AZC Leersum waren 

gelegd, werden Stichting De Vro-

lijkheid en de Julianaschool bereid 

gevonden het initiatief te ondersteu-

nen. ‘Directeur Ella Prins van de Ju-

lianaschool was meteen enthousiast 

en kwam direct met leuke suggesties. 

Stefan Brakman had inbreng vanuit 

zijn functie bij De Vrolijkheid. We 

besloten een sportevenement te orga-

niseren en om de kinderen hun eigen 

T-shirtje te laten ontwerpen’, ver-

telt Ellen Brakman.  ‘De Rotaryclub 

heeft het inanciële deel verzorgd, de 
T-shirts aangeschaft en gezorgd dat 

er een hapje en een drankje was.’ De 

school met gymleraar Eric Martherus 

maakte het mogelijk dat de sportele-

menten in de gymzaal konden worden 

uitgevoerd. 

Ervaring

De Vrolijkheid is een landelijke stich-

ting die verbonden is aan de asiel-

zoekerscentra. Vanuit de stichting 

worden allerlei creatieve projecten 

met asielzoekers georganiseerd. ‘Het 

ontwerpen van de T-shirts dat we 

hadden bedacht paste heel mooi in dit 

concept. Je ziet de kinderen genieten 

en dat is gewoon ons doel. We willen 

de kinderen een ijne middag bezor-
gen en ze een leuke ervaring meege-

ven.’ Mark van de Julianaschool vat 

kernachtig samen hoe hij de middag 

beleeft: ‘De kinderen van school ken 

ik wel, daarom vind ik het wel leuk 

om eens met andere kinderen dingen 

te ondernemen’

Klaar voor een estafetteloop.

Clubkampioenen TV Tautenburg 
Twee weken lang werd er op het tennispark van TV Tautenburg onderling gestreden om diverse titels. 

Zo werd er in 3 categorieën gespeeld om de titel beste mannelijke of vrouwelijke tennisser van de 

club. Ook werd er in dezelfde 3 categorieën geknokt voor de bekers in het gemengd dubbel.

Dit alles zowel bij jeugd als senioren 

maakte het gezellig druk op het ten-

nispark. Een overvol terras waar ou-

ders en vrienden de spelers kwamen 

aanmoedigen onder het genot van een 

drankje en een lekker muziekje.

Zeer veel talentvolle spelers vooral 

bij de jeugd lieten zien dat het spel-

niveau hier erg hoog is. De zeer jeug-

dige Lisanne Mosterd werd voor het 

derde jaar op rij clubkampioene bij 

de jeugd en wist bij de senioren sa-

men met haar vader Walter zelfs in 

de hoogste poule de mix-titel te pak-

ken. Ook de inale bij de jongens was 
zowel in de A als de B categorie zeer 

fraai om te zien. Thomas Ehrencron 

in de A poule en Max van de Berg in 

de B poule zijn mannen waar we nog 

veel van gaan horen.

Hoogste

Dat de jeugd het goed doet bij Tau-

tenburg blijkt uit het feit, dat zowel 

de winnaar in de hoogste mannen- 

als vrouwengroep voortkomen uit de 

jeugdopleiding. Twan de Rooij bij de 

mannen en Tamara Blankestijn bij de 

vrouwen wonnen vrij gemakkelijk 

hun inales en zullen volgend jaar de 
titel ‘beste van de club’ weer moeten 

verdedigen.

Voorbij

Ondanks dat de zomer voorbij is 

gaat het bij TV Tautenburg gewoon 

door en wordt er alweer gestart met 

zondagavondcompetitie, wintertoss 

en zullen op de doordeweekse avon-

den de banen gewoon gezellig bezet 

blijven. Het grote voordeel van All-

weather banen, het hele jaar spelen 

voor één vaste prijs. 

Als je het eens wilt proberen kun je 

altijd op vrijdagavond een keer aan-

sluiten bij de toss-avond en een bal-

letje slaan. Voor meer info kijk op 

www.tautenburg.nl

Links winnaar Tamara Blankestijn en Marielle Merkus

Dansgroep Leonie 
Arends en Zonnebloem 

Nog maar net bekomen van een ietwat kil en nat bezoek 

aan de Floriade konden zaterdag 29 september gasten van 

De Zonnebloem alweer genieten van de kinderdansgroep 

o.l.v. Leonie Arends. Ditmaal droog, onder dak, in de fraai 

gestyleerde Colenbergh-zaal. Meer dan 40 kinderen in de 

leeftijd van vijf tot tien jaar voerden diverse dansen uit.

Zo waren er o.a. de Spaanse- en Hawaiaanse dans en de hoeden- en deftige 

dames dans. Voor bijna elke dans was er een aparte dansgroep en werd er 

van kleding gewisseld. Terwijl de ene groep stond te dansen was de andere 

groep druk in de kleedkamer met omkleden. Hulptroepen (kapster, ouders, 

geluidsman) kwamen daarbij goed van pas. Alles mooi op tijd en strak ge-

organiseerd.

De groepen dansten voor in de zaal maar begaven zich ook tussen de oude-

ren door. Een enkele keer zelfs werden de ouderen actief betrokken in het 

geheel. Het enthousiasme zat er van beide fronten al snel en goed in. 

(Klaas Rem)

Leonie Arends (3e van rechts) met enkele van haar danseresjes.

Kinderboekenweek 2012
Van 3 tot 14 oktober 2012 is het weer 

feest bij de Bilthovense Boekhandel 

want dan is het Kinderboekenweek.

Woensdag 3 oktober van 15.30 tot 

17.00  komt Circus Patz. Luisteren 

naar de verhalen van Kapitein Klots 

en reis mee naar één van zijn eilanden 

of bedenk je eigen eiland. 

Vrijdag 5 oktober van 17.00 tot 19.00 

komt Arend van Dam. Kinderboe-

kenschrijver o.a. bekend van In een 

land hier ver vandaan en Voorbij de 

horizon. Laat je meevoeren door deze 

meesterverteller naar andere oorden 

in de wereld. Van Grieken en Romei-

nen naar Piramides en Dino’s en wat 

dacht je van de Taj Mahal? 

Win je favoriete boek: ook dit jaar 

is er een quiz, doe mee en win! De 

vragen zijn af te halen in de boekhan-

del. En natuurlijk een boek cadeau bij 

aankoop van een kinderboek vanaf 10 

euro. Maak kans op een reischeque 

t.w.v. 1.000 euro. Voor meer informa-

tie: www.bilthovenseboekhandel.nl, 

Julianalaan 1 te Bilthoven.

Hachi in De Vierstee op zaterdag
Hachi, met in de hoofdrollen Richard 

Gere en Joan Allen, is gebaseerd op 

het ware verhaal van de Akita pup 

die door een professor werd gevon-

den en opgevoed. De trouw van het 

dier reikte zo ver, dat de hond na het 

plotseling overlijden van de professor 

de rest van zijn leven op hem bleef 

wachten op het treinstation waar zijn 

baasje nooit terugkeerde. 

De nieuwe ilm van de regisseur van 
‘Chocolat’ is een wondermooi, waar 

gebeurd verhaal over de ongelofelijke 

trouw van een hond aan zijn baas. 

Deze ilm is op zaterdag 6 oktober 
om 19.00 uur te zien in De Vierstee. 

Kaartjes zijn voor aanvang aan de 

kassa van De Vierstee aan de Nach-

tegaallaan in Maartensdijk te verkrij-

gen.

Patat uit eigen tuin

De afgelopen weken werden de kinderen van ‘t Kompas uit Westbroek 

getrakteerd op patat uit eigen schooltuin. Bij het zien van de vele aardappels 

die gerooid konden worden, ontstond het idee om deze aardappels te 

veranderen in verse friet voor alle schoolkinderen. Dankzij een aantal 

enthousiaste tuinouders kon dit idee worden gerealiseerd, wat bij de 

kinderen natuurlijk in goede aarde viel. (Gerdien Sterrenburg)
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Fairtrade bij FC De Bilt
Zaterdag 29 september jl. onthulden wethouder Herman Mittendorff en Wereldwinkelvoorzitter  

Roel Klaarhamer twee reclameborden langs het hoofdveld van FC De Bilt (Sportpark Weltevreden).  

De reclameborden zijn van Wereldwinkel De Bilt en de Fairtrade Werkgroep in de gemeente,  

die dankbaar gebruik maken van het aanbod van FC De Bilt aan maatschappelijke  

organisaties om tegen een aantrekkelijk tarief reclame te maken voor hun boodschap. 

Roel Klaarhamer verwees in zijn toe-

spraak naar de uitreiking van de in-

ternationale kindervredesprijs door 

bisschop Desmond Tutu: ‘Laten we 

zorgen dat de kinderen in de arme 

landen een goed bestaan kunnen op-

bouwen. Daar doen die kinderen zelf 

al heel veel aan. Wij kunnen hen hel-

pen door de producten, die hun ouders 

maken of verbouwen, van hen te ko-

pen via de eerlijke handel / fairtrade’. 

Gemeente

De gemeente De Bilt is overgestapt 

op fairtrade kofie en thee en wethou-

der Herman Mittendorff is blij dat je 

zo langzamerhand overal fairtrade 

producten kunt kopen: ‘De titel Fair-

trade Gemeente moet je echter elk 

jaar weer opnieuw verdienen en er is 

nog veel werk aan de winkel om in 

de derde wereld niemand buitenspel 

te laten staan’. 

Tot slot overhandigde Roel Klaarha-

mer een fairtrade voetbal aan Martin 

van Veelen in zijn functie als voorzit-

ter van FC De Bilt. Met die bal ver-

richtten de wethouder en de pupil 

van de week - de 6 jaar oude Bruno 

Stoon - de aftrap voor de wedstrijd 

tegen Scherpenzeel. Verder stond op 

het terrein een kraam van de Wereld-

winkel met fairtrade producten, die in 

de Wereldwinkel aan de Hessenhof 

(hoek Looydijk/Hessenweg) te koop 

zijn. [HvdB]

Wethouder Herman Mittendorff en Wereldwinkel voorzitter Roel Klaarhamer 

schudden elkaar de hand na het onthullen van de reclameborden. (foto Jeroen 

Kemp)

28e Muziek Marathon Maartensdijk
Zaterdag 24 november staat De Vierstee in Maartensdijk weer bol van muzikaal talent uit de wijde 

omgeving. Sinds zeven jaar is de organisatie in handen van Kunstenhuis | Biltse Muziekschool.  

Vanaf nu kan men inschrijven voor dit populaire muziekfestival. 

Ook dit jaar is weer een deskundige 

jury aanwezig en zijn er diverse prij-

zen te winnen. 

Maar, het gaat niet alleen om de prij-

zen; het plezier van het muziek ma-

ken staat voorop!

Deelnemen kan in verschillende groe-

pen: solisten en duo’s, al dan niet met 

begeleiding van piano of CD, worden 

verdeeld in drie leeftijdscategorieën: 

7 t/m 11 jaar, 12 t/m 17 jaar en 18 jaar 

en ouder. Ook ensembles (vanaf 3 

personen) zijn welkom. 

Aanmelden

Het aanmeldingsformulier moet uiter-

lijk 10 november worden ingestuurd 

naar Muziek Marathon Maartendijk, 

Henrica van Erpweg, 3732 BG De 

Bilt (digitaal kan ook, via muziek-

school@kunstenhuis.nl De inschrij-

ving is pas deinitief als de betaling 
van het inschrijfgeld tegelijkertijd 

heeft plaatsgevonden. 

Inschrijfformulieren zijn te verkrij-

gen bij de Biltse Muziekschool (030-

2283026). Downloaden kan ook via 

www.kunstenhuis.nl

Thema avond Jop
Wat geef je jongeren in deze drukke tijden mee van het geloof? Wat wil je laten zien en hoe  

doe je dat? En wat antwoord je, als je kinderen grote vragen stellen, zoals: ‘Waar is God?  

Waar ga je naartoe als je dood gaat’? Vragen waar iedereen mee te maken krijgt,  

of je nou vaak naar de kerk gaat, of (bijna) nooit.

Het jeugdwerk van de Immanuëlkerk 

en de Opstandingskerk in De Bilt or-

ganiseert twee thema-avonden over 

geloofsopvoeding. 

Onder begeleiding van JOP (Jonge-

renOrganisatie van de Protestantse 

Kerken Nederland), gaan ouders in 

gesprek over geloof en de (eigen) 

geloofsopvoeding en denkt men na 

over de manier waarop dit kan wor-

den overgedragen aan de jongeren. 

Ook krijg je praktisch tips aangereikt. 

Daarnaast is het een leuke manier om 

(nader) kennis te maken met andere 

ouders.

Schakel

De eerste avond was op maandag 1 

oktober voor ouders van kinderen 

tot 12 jaar. De tweede avond is op 

woensdag 7 november voor de ouders 

van kinderen vanaf 12 jaar. 

Beide avonden, waarbij ook wijkpre-

dikant ds. Gert Landman aanwezig zal 

zijn, worden gehouden in De Schakel 

naast de Immanuëlkerk, Soestdijkse-

weg Zuid 49, De Bilt. Aanvangstijd 

is 20.00 uur. Info vooraf: jeugdwer-

kik@gmail.com

Boetseren of Speksteen bewerken
Traditiegetrouw start in september weer de cursus Boetseren of Speksteen 

bewerken in Westbroek. In kleine groepen, in eigen atelier, met veel aan-

dacht en vanuit het hart. Aanmelden bij Marianne Loggers, tel 06 11168249 

of 0346 281266. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Beatrixlaan 12, plaatsen dakkapel voorzijde woning (16-09-2012)
• Bilthoven, Kruisbeklaan 12, het kappen van 1 acacia (13-09-2012)
•  Bilthoven, Leyenseweg 14, gebruik t.b.v. detailhandel opslag werkplaats (14-09-2012)
•  Bilthoven, Overboslaan 42, oprichten bijgebouw met onderkeldering (17-09-2012)
• De Bilt, Hessenweg 106, wijzigen gevelindeling (17-09-2012)
•  De Bilt, Thorbeckeweg 19, plaatsen van erker en vervangen gevelkozijnen (18-09-2012)
•  Groenekan, Ruigenhoeksedijk ongenummerd, het vernieuwen van de toegangsbrug van 

Fort Ruigenhoek (13-09-2012)

• Groenekan, Vijverlaan 2 a, kappen 2 kastanje bomen (18-09-2012)
• Maartensdijk, Dierenriem 1, brandveiliggebruik (13-09-2012)
•  Maartensdijk, Vogelwikke 16, kappen 2 berkenbomen en snoeien wilg (17-09-2012)

Aanvraag omgevingsvergunning (13-09-2012) 

• Groenekan, Voordorpsedijk t.h.v. nr.5, kappen 2 elzen
•  Groenekan, Groenekanseweg t.h.v. inrit Twislaan, kappen 1 beuk en t.h.v. Kastanjelaan 9, 

kappen 1 wilg en 1 berk en 2 bomen (13-09-2012)

•  Hollandsche Rading, Tolakkerweg t.h.v. nr. 72, kappen 1 acacia en 1 esdoorn
•  Maartensdijk, Dorpsweg t.h.v. nr. 119 kappen 1 wilg ,1 es en 1 esdoorn
•  Maartensdijk, Dorpsweg t.h.v. nr. 117 kappen 1 populier en 2 berken

Verlengen beslistermijn

•  De Bilt, Sint Laurensweg 7, plaatsen dakkapel voorzijde

Verleende omgevingsvergunning regulier

• Bilthoven, Albert Cuyplaan 33, kappen van 1 eik (14-09-2012)
•  Bilthoven, Soestdijkseweg Zuid 173, plaatsen noodstroomaggregaat (NSA) in container 

(14-09-2012)

•  De Bilt, Buys Ballotweg 102, het oprichten van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning (18-09-2012)

•  Groenekan, Koningin Wilhelminaweg 295, het oprichten van een dakkapel aan de voor- en 
achterzijde (17-09-2012)

Bron www.debilt.nl (26-09-2012)

Dorpsberaad Westbroek
Bericht van Dorpsberaad Westbroek naar aanleiding  

van onlangs gehouden vergadering

Project Van Wijnen

Tijdens een overleg in augustus met gemeente, architect en Van Wijnen is 

het Dorpsberaad ingelicht over de voorgenomen bouwplannen van Van Wij-

nen. Inmiddels is er ook een overleg geweest tussen de bezwaarden van de 

Wolkammerweg en het Dorpsberaad. Hoewel het Dorpsberaad geen partij 

is in de keuze tussen wel en niet bouwen is het goed dat alle partijen met 

elkaar in gesprek zijn om tot oplossingen te komen waar het dorp mee ge-

diend is.

Jaarwisseling

De burgemeester/gemeente De Bilt heeft het Dorpsberaad, brandweer en 

politie uitgenodigd voor overleg over veiligere jaarwisseling. Het Dorpsbe-

raad is hierbij aanwezig geweest om zich in te zetten voor het organiseren 

van een goede achterwacht (om bereikbaarheid van dorp te garanderen) en 

heldere communicatie naar Westbroekers.

Overige lopende projecten

- Inrichting nieuwbouw: de doeltjes op het trapveldje staan inmiddels, daar-

naast hebben de kinderen een ontwerp uitgekozen dat binnenkort geplaatst 

gaat worden op het speelpleintje.

- Het Dorpsberaad blijft om aandacht vragen voor onderhoud Huydecoper-

weg,  ondanks dat het voorlopig niet in planning zit.

- Gift Rabobank: zoals bij de opening van het Dorpshuis aangegeven zal 

het Dorpsberaad zich inzetten om in overleg met de gemeente de mogelijk-

heden te bekijken om evenemententerrein te voorzien van elektra, riolering 

en verharding.

Voor meer informatie zie de website van het Dorpsberaad:  www.dorpsbe-

raadwestbroek.nl

Introductieavond nieuw liedboek
Volgend jaar verschijnt er een nieuw kerkelijk liedboek in (o.a.) de protestantse kerken, dat het 

vorige exemplaar mogelijk gaat vervangen in de zondagse vieringen. Vooruitlopend op dat moment 

organiseert de Protestantse gemeente Maartensdijk een ‘introductieavond’ over het nieuwe liedboek. 

Eén van de samenstellers (Pieter End-

edijk) komt 9 oktober vertellen over 

het nieuwe liedboek, dat als titel Lied-

boek - zingen en bidden in huis en kerk 

heeft meegekregen. Naast vertellen 

wil Pieter Endedijk vooral liederen uit 

het nieuwe liedboek met de aanwezi-

gen oefenen. Belangstellenden uit alle 

kerken in de omgeving zijn welkom 

om deze avond in de Ontmoetings-

kerk (Julianalaan 26, Maartensdijk)te 

bezoeken. De Maartensdijkse organist 

Han Siemons zal het zanggedeelte be-

geleiden op het orgel. Vanaf 19.45 uur 
is er kofie en thee.

Workshops bij Judokan
Judokan houdt op dinsdag 9 oktober een open avond in De Vierstee u bent 

van harte welkom van 20.00 tot 21.00 uur mee te doen aan onze workshop 

Judo, Jiu Jitsu, Aikido en Karate.
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Fraternitas viert 95-jarig bestaan  
met show over Olympische Spelen 

door Lilian van Dijk

Christelijke Sportvereniging Fraternitas De Bilt viert haar 95-jarig bestaan met de show Fraternitas 

Goes Olympic, een rondreis over de hele wereld. Op zaterdag 3 november doen alle leden mee aan een 

middag- en een avondvoorstelling (14.30 en 19.30 uur) met de Olympische Spelen als leidraad. 

CSV Fraternitas biedt een breed scala 

aan activiteiten voor allerlei doel-

groepen, van kleuters tot senioren. 

Eef Hoefakker uit De Bilt vertelt: ‘Ik 

kwam in 1946 als meisje van tien bij 

Fraternitas op gymnastiek. In die tijd 

waren jongens en meisjes netjes ge-

scheiden.’ Eef deed enthousiast mee 

met de aspirantendagen voor de jeugd 

tot een jaar of zeventien. ‘Met het zes-

tigjarig bestaan hebben we met alle 

gymnastiekclubs van het gewest Mid-

den-Nederland massaal oefeningen 

gedaan. Aan het eind van de middag 

was er een marswedstrijd met deilé 
langs het gemeentehuis.’ Tegenwoor-

dig worden er districtwedstrijden ge-

houden en doen leden van Fraternitas 

mee aan een zogeheten drievierkamp. 

Al die jaren bleef Hoefakker lid van 

Fraternitas. ‘Ik zit nog steeds op gym, 

alleen heet dat nu bodyit.’ Wie in die 
vijftiger en zestiger jaren lid van de 

vereniging was, moest ook contri-

butie lopen. ‘Ik kreeg een kaart met 

bonnetjes, die scheurde je af en gaf 

je aan de mensen die betaald hadden. 

Als je niet alles binnenkreeg, moest je 

op zaterdag op de iets bij de mensen 
langs om het geld op te halen. Later 

werd ik penningmeester van de ver-

eniging. Toen kwamen de acceptgiro-

kaarten in zwang. Daar moest je trou-

wens ook achteraan leuren.’ In de tijd 

dat Hoefakker bij Fraternitas kwam, 

telde de verenging ruim 400 leden. 

Nu zijn dat er 300, de GALM-deel-

nemers meegerekend. ‘GALM is een 

ouderenafdeling, die oorspronkelijk 

door de gemeente werd opgezet. Nu 

is die ondergebracht bij Fraternitas.’ 

Gebrek aan leiding

Een van de jeugdleden van Fraterni-

tas is Ingmar van Wijk. ‘Ik ging al op 
mijn derde op kleutergym. Toen vond 

ik het al leuk. Ik ging turnen en werd 

er steeds beter in. Nu ben ik twaalf 

en ik zit bij de turnselectie.’ Hij is net 

aan de brugklas van de Oranje Nassau 

School begonnen, maar weet zeker 

dat hij genoeg tijd voor het turnen zal 

kunnen vrijmaken, want dat is zijn lust 

en zijn leven. ‘Wat ik er leuk aan vind 
is, dat je soms iets niet durft of heel 

moeilijk vindt, maar als het je toch 

lukt, krijg je zo’n heel cool gevoel 

van binnen.’ Ingmar turnt ook nog bij 

een andere vereniging. ‘Omdat ik ex-

tra wil turnen.’ Adri van Doodewaerd, 

die in de lustrumcommissie zit, legt 

uit: ‘Er is haast geen leiding te krij-

gen. Alleen gediplomeerde mensen 

met een licentie van de bond mogen 

lesgeven. Ingmar heeft al een assis-

tentencursus gedaan. Als hij zestien 

is, mag hij examen voor sportleider 

doen.’ ‘Het lijkt me leuk om later les 

te geven’, verzekert Ingmar. ‘Ik assis-

teer nu samen met Arno, een vriend 

van me, op de maandag een uur bij 

Inge, de trainster van het meisjestur-

nen.’ Adri kwam via zijn oudste zoon 

bij Fraternitas. ‘Ik bracht hem vroe-

ger weg en de leraar vertelde me dat 

hij wel eens inviel bij het recreatief 

hardlopen. Ik zei: “Als je omhoog zit, 

mag je mij wel vragen”, want ik was 

trainer bij Hellas Utrecht. In 2000 heb 

ik de hardloopgroep op de woensdag 

overgenomen.’

300 Kostuums

De plusminus vijftien groepen van 

Fraternitas doen allemaal mee aan de 

lustrumshow. Van Dodewaerd: ‘Elke 

groep mocht een land keizen. Ze heb-

ben er zelf muziek bij gezocht en ze 

voeren iets op wat te maken heeft 

met wat ze bij Fraternitas doen.’ Alle 

kostuums zijn gemaakt door Hoefak-

ker. ‘Bijna 300 zijn het er. Het kostte 

me 425 uur.” Het decor van 17 bij 6 

en licht en geluid worden ingehuurd. 

Geld om het jubileum te vieren werd 

vorig jaar voor meer dan de helft bin-

nengehaald met een rommelmarkt 

en via een lyeractie. Ingmar heeft 
met zijn groep gekozen voor Brazi-

lië. ‘Verder assisteer ik bij Inge en de 

meisjes, die doen China, en bij Nicole 

van kidsdance, die Spanje doen, doe 

ik mee als Zorro.’

De jubileumshow vindt plaats op za-

terdag 3 november in het HF Witte 
Centrum in De Bilt. Kaarten kos-

ten 10 euro en zijn uitsluitend ver-

krijgbaar via Adri van Doodewaerd, 

Tuinstraat 45, De Bilt tussen19.00 en 

21.00 uur ’s avonds. Zijn telefoon-

nummer is 030-2202955.

Adri van Doodewaerd, Eef Hoefakker en Ingmar van Wijk kijken halsreikend 

uit naar de jubileumshow ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van CGV 

Fraternitas De Bilt.

Tweemaal Zes overtuigend langs Tjoba
Na de vervelende nederlaag van vorige week in Gorinchem was de wedstrijd van dit weekend  

tegen Tjoba een sleutelduel. Bij winst blijft TZ aangesloten bij de kopposities,  

bij verlies moest de blik ook naar de onderste regionen worden gericht.

Tjoba heeft een stevige Zeeuwse 

ploeg met veel fysieke kracht en erva-

ring. De ‘grote’ mannen van TZ - Joep 

Gerritsen en Bart Drost - konden hun 

borst nat maken. Met hun dominante 

spel in de korfzone zijn zij vaak de 

basis van een succesvolle wedstrijd. 

Ook tegen de kracht van Tjoba bleken 

zij in staat dit neer te zetten en wist 

vooral Joep Gerritsen met tomeloze 

energie zijn stempel te drukken. Ruim 

90% van zijn reboundduels wist hij te 

winnen.

Snel

De wedstrijd was al goed begonnen 

met twee snelle goals van zowel Tim 

Meijers en Bob Gerritsen. Met snel 

spel werden vooral in het 1e aanvals-

vak veel kansen gecreëerd en wisten 

de dames Daphne Bos (2) en Lianne 

Meijers (1) ook goed mee te scoren. 

Bob Gerritsen hield aan de andere 

kant de hoofdaanvaller van Tjoba in 

bedwang. De ruststand was 8-5 in 

Maartensdijks voordeel.

Na rust kwam de hoofdaanvaller van 

Tjoba tot leven en kreeg het 2e aan-

valsvak van TZ het lastiger. Het dreig-

de weer spannend te worden waarbij 

het verschil zelfs weer 1 goal werd. 

Anouk van Breda scoorde van afstand 

en kreeg 2 strafworpen mee op door-

braakacties, die door Bob Gerritsen 

koel werden benut. Luuk van Koute-

rik zette als invaller de hoofdaanvaller 

van Tjoba vast waardoor de wedstrijd 

feitelijk beslist was. Eline Geurtsen 

en Daniel Meijers werden ook nog in-

gezet in de slotfase. Eindstand 14-11. 

TZ staat nu op een gedeelde 2e plaats 

en speelt komende week tegen het on-

der aanstaande Kinderdijk.

Het tweede team won met 10-8 van 

DVO met een uitblinkende Peter de 

Rooij. Door dit resultaat staat TZ 2 

alleen op de 2e plaats en speelt vol-

gende week tegen de koploper KVS 

in Scheveningen.

TZ won met 14-11 van het Zeeuwse Tjoba. (foto Jeroen Kemp)

SVM komt laat op stoom
Zonder de met vakantie zijnde gebroeders Engel,  

maar weer met reservedoelman Max Koetze op de bank  

en de ervaren Rick Lith weer op de backpositie begon SVM  

in de uitwedstrijd tegen Maarssen veel te slap aan de 

wedstrijd. De anders zo geroemde goede opbouw  

en kansen creëren waren afwezig.

SVM dacht er tegen Maarssen te gemakkelijk over. De overtuiging om te 

willen winnen ontbrak. Al na een klein kwartier spelen lette de complete 

achterhoede niet op en scoorde Maarssen 1-0. Ook daarna bleef SVM on-

gevaarlijk. De spitsen Mike de Kok en Tom Jansen werd niet of nauwelijks 

aangespeeld. De middenvelders kregen te weinig grip op het middenveld. 

Maarssen speelde zelf ook niet echt goed voetbal. Dieptepasses en hoge bal-

len zorgden voor gevaar in de nonchalant spelende defensie van SVM. In 

plaats van zelfvertrouwen streed SVM meer tegen zich zelf en de scheids-

rechter dan naar de gelijkmaker. Gevolg: onnodige gele kaarten. Maarssen 

scoorde zelfs de 2-0. Was SVM de eerste 45 minuten dan zo slecht? Nee, 
zeker niet: met meer overtuiging en minder gemopper had er voor de geel 

blauwen meer ingezeten!

Na de thee ging SVM wel met overtuiging en goed verzorgd spel op jacht 

naar een doelpunt. Roy Wijman domineerde meer op het middenveld; de 
kansen kwamen er ook. In de 49ste minuut werd nog een strak schot prima 

gestopt door de keeper van Maarssen. In de 60ste minuut scoorde Roy Wij-
mans met een zuiver geplaatst schot de verdiende 2-1.SVM was heer en 

meester op het veld en gaf zelf geen kansen weg. Diederik Haftemeijer werd 

gewisseld voor Jeroen Geurtsen, die sterk inviel. In de 70 minuut speelde 

weer Roy Wijman Tom Jansen goed vrij. De goaltesdief scoorde bekeken 
de gelijkmaker. SVM zette alles op alles maar kreeg de 3-2 er niet in. Wel 
de kansen niet de verdiende winst. 

SVM 2 zette de goede reeks uitslagen niet voort door een 2-1 verlies uit bij 

CJVV 2.

Programma: zaterdag 6 oktober: SVM 1 speelt thuis om 14.30 uur tegen FC 

Almere, dat zelf met 6-0 won. SVM 2 speelt tegen Odysseus 91 om 12.00 

uur ook thuis.

Nova houdt punten  
in Bilthoven

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Woudenberg was een 

ding voor Nova duidelijk: er moest gewonnen worden. Verlies 

zou betekenen dat Woudenberg 2 punten extra uit konden 

lopen op die ene punt voorsprong die ze al hadden op Nova.

In de bespreking werd met vertrouwen op de vorige wedstrijd terug ge-

keken; het veldspel en inzet waren prima, er moest alleen meer gescoord 
worden. Met deze opdracht ging de ploeg van Maikel Bouthoorn dan ook 

boordevol motivatie het veld op. Helaas werden prima aanvallen niet direct 

beloond met doelpunten. Pas in de 15e minuut kon de 2-0 worden opge-

schreven na een mooie score van Job Paauw. Tot aan de rust was Nova 

duidelijk de bovenliggende partij. Aanvallend had de ploeg uit Woudenberg 
weinig in te brengen tegen het solide verdedigingswerk van Nova. De rust-

stand was 6-3, een kleine voorsprong. Het was dus zaak om scherp aan het 

tweede bedrijf te beginnen.

Woudenberg kon in 5 minuten tijd 2 doelpunten te maken en zo de stand 
naar 6-5 trekken. Nova realiseerde zich dat er een tandje bij moest en onder 

aanmoediging van het publiek, geleid door levende megafoon Ronald Baas, 

werden er goede aanvallen neergezet die resulteerden in prima doelpunten. 

Zonder dat Nova verdedigend verder in de problemen was gekomen, loot 
de scheidsrechter bij een stand van 11-6 af. De oh, zo belangrijke punten 

waren in Bilthoven gebleven.

Aankomende zaterdag om 15.30 treedt Nova aan tegen Vriendenschaar uit 

Bodengraven voor alweer een belangrijke thuiswedstrijd!
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Let op! 
prijzen gewijzigd

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

Te koop aangeboden

Praktische COMPUTER 
TAFEL, 3 etages en 2 uit-
schuifb. werkbladen. H. 150 
cm. B. 112 cm. D. 75 cm. 
€ 80,-. Tel. 035-8200359  / 
06-16641083

Dvd op Hoop van Zegen met 
o.a. Danny de Munk, Kitty 
Courbois. € 3,-. Tel. 035-
7852090 

Prachtige 3 dvd box John 
Lanting. Humor/Cabaret. 
€ 6,-. Tel. 035-7852090 

Halogeen lampenset, nieuw in 
doos met ophang bekabeling. 
€10,-. Tel. 035-7852090 

Anwb gidsje, z.g.a.n. met 
informatie over saunalocaties 
in NL. € 2,-. Tel. 06-16276013 

Cd Partysquad – Bazen van 
de club. € 5,-. Cd Heather 
Nova (gitaar en zang) – South  
€ 5,-. Cd Santana (gesealed) 
– Original Hits. € 5,-. Tel. 035-
7852090 

Feestelijke Damesgilet 
zwart met glitters (z.g.a.n.) 
maat M/L. € 5,-. Universele 
afstandsbediening met 
grote druktoetsen. € 5,-. Tel 
06-16276013

Leren, lage schoenen, zwart 
damesmodel bootschoenen. 
Weinig gedragen. Maat 39. 
€ 10,-. Tel. 035-7852090 

Muziekboeken Ed& 
Steve serie: 1 boek 
Hardrocknummers en 1 boek 
Grungenummers (partitu-
ren voor gitaar, piano, bas, 
drums). Samen € 15,-. Tel. 
035-7852090

Prima fietsrek voor op de trek-
haak. € 35,- Tel. 030-2285083

Oude, nostalgische, zinken 
teilen 75 cm. P.s. € 50,-. Een 
kleine, oude, zinken teil, 35 
cm. € 15,-. Oude, zinken was-
ketels. P.s. € 30,-. Oude, zin-
ken gieter. € 15,-. Tel. 035-
5772022.

Dames ski-/snowboard-
broek mt. m/l. € 15,-. 
Snowboardschoenen Eagle 
Creek mt. 40. € 35,-. Tel. 
06-53328555

Dames ski-/snowboardhelm 
mt. L. € 25,-. Tel. 06-53328555

Nieuw in de doos voor het 
maken van kaarten, een 
Double-Do. € 49,-. Tel. 030-
2946021 of 06-39211891

Complete 18-delige boekense-
rie “Het Dierenleven van A tot 
Z” met informatie en prachtige 
kleurenfoto’s van alle bekende 
diersoorten. €  39,-. Tel. 035-
8200359  / 06-16641083

Set van 3 nieuwe prachtige 
effen lampenkappen, kleur 
terra rood. Één is 40 cm. rond 
en de twee kleinere 20 cm. 
rond. €  25,-. Tel. 035-8200359  
/ 06-16641083

Grenen medium hoogslaper 
incl. lattenbodem en matras 
90x200cm. € 45,-. Extra 
onderkast erbij leverbaar. Tel. 
06-55701549

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 
030-2202996

Zwarte attachékoffer (nieuw) 
afm. 44x32x10 cm. € 10,-. Tel. 
030-2202996

Blank houten tafeltje 
35x35x35 cm. € 5,-. Tel. 030-
2202996

Donkerbruin leren dameslaar-
zen, nieuw. Maat 39. € 125,- 
voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe alarmklokradio 
Digital. € 5,-. 50 luxe kerst-
kaarten met envelop in folie-
zakje, voor markt of braderie 
o.a. € 25,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief damesjack 
roze/wit/donkerblauwe hori-
zontale streep, maat M. € 25,-. 
Tel. 030-2202996

4 Crespo kampeerstoelen en 1 
tafel ovaal. € 35,-. Tel. 0346-
214042

Historie van de dorpskerk te 
Maartensdijk. € 12,95. Tel. 
0346-213073 Molenweg 2

Elektr. Gevel verwarmings-
element 70x105. € 35,-. 
Grootmoeders hangklok. 
€ 50,-. Tel. 06-29463305

Prachtig gebloemd kuipstoel-
tje te geef voor € 20,-. Tel. 
0346-213591

Rails Märklin. Heel veel! 
+ transformator + tunnel. 
€ 49,95. Tel. 0346-211615

Hometrainer. € 30,-. Tel. 0346-
212249

Te koop/huur gevraagd

NEGATIEVENSCANNER: 
Nikon Coolscan 8000/9000 
ED of Imacon Flextight. Tel. 
06-15005138

Fietsen/brommers

2 Meidenfietsen 22 en 24 inch. 
€ 7,50 p.s. Tel. 06-22189277

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

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

GASTOUDER in Westbroek 
heeft plaats, maandag t/m don-
derdag, tijden in overleg. Tel. 

06-55378144

Diversen

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

WOONRUIMTE ( App.) voor 
1 persoon m.i.v. 1 november 
a.s. Informatie 06-50615046.

Kijk op de nieuwe website van 
BETTY'S CORNER! www.
bettyscorner.nl Nu ook voor 
online afspreken. Of bel voor 
een afspraak: 06-33722022. 
Zorg voor uw haar!

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

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

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan
18 Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00
Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 
beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-
dingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-
opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 
en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

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

Tuinservice van Vliet 06-54751296 vrij- en zaterdag verkoop 
N. Weteringseweg 34. Nu weer volop planten: violen, heide, 
skimmia, viburnum, etc. Coniferen, taxus, laulier, buxus, groot 
en klein, verder van alles voor uw tuin. ook...... voor een snoei-, 
opknap-, herfstbeurt.

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn is coach in 
leerprocessen van  (hoog)begaafden. Telefoon 030-2258350; 
www.MPGcoaching.nl  

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl

Een complete Frais Monde gezichtsbehandeling voor maar 
€ 49,50.
Frais Monde producten bevatten thermaal bron water met zeer 
veel werkzame zouten en mineralen. 
Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Is uw tuin aan een najaarsbeurt toe? Dan bent u bij ons 
aan het juiste adres. Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Paranormaalbeurs terug in ’t Hoekie op zondag 7 oktober 
Spirit. Centrum De Gouden Engel organiseert  i.s.m. Ver. EPC 
De Lekstroom de beurs is van 12.00 tot 17.00u Entree € 3,00 
een consult € 5,00. Prof. Dr. TMC  Asserweg 2 De Bilt. Voor 
info: tel 033-4553494

Van Dam Bedrijfsdiensten Zoekt. 1 Parttime 
Schoonmaakmedewerkster voor 1 à 2 avonden in de week 
in Maartensdijk, leeftijd vanaf 18 jaar. Het is van belang 
dat u nauwkeurig en zelfstandig kunt (leren) werken en de 
Nederlandse taal in woord en schrift beheerst. Bent u geïnte-
resseerd? Bel 0297-255683 of mail naar emmy@vandambv.nl

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 10 voor de SWO cursussen!

Topkids let op de kleintjes!

vacatures

Meer weten? Kijk op 
www.vrijwilliginactiedebilt.nl 
of bel met 030-744 05 95

Liefde voor paarden? 

Stichting Ariane de Ranitz 

in Groenekan zoekt hulp 

bij paardrijden voor men-

sen met een beperking. 

Woonzorgcentrum 

De Bremhorst in Bilthoven 

is op zoek naar een recep-

tioniste.

Emmaus in Bilthoven heeft  

een bijrijder voor de bestel-

auto nodig. 

De Wereldwinkel in De Bilt 

zoekt een grootverbruik 

medewerker

Ervaring opdoen bij de 

radio? Kom de redactie 

van Roulette FM in De Bilt 

versterken!

Speculaasactie voor 
onderhoud molens
Vanaf 2 oktober is er weer molenspeculaas te koop 

in ’t Winkeltje van het Utrechts Landschap, 

de korenmolens en de informatiecentra van het 

Utrechts Landschap. De opbrengst is voor 100% bestemd 

voor het onderhoud van de 23 koren- en poldermolens. 

Het zijn heerlijke speculaasjes in een aantrekkelijke verpakking. Een bakkerij in 
De Meern, waar mensen werken met een verstandelijke beperking, bakt de mo-
lenspeculaas voor het Utrechts Landschap. De koekjes worden bereid met tarwe 
die in de molen is gemalen en gezeefd, dus met echte molenbloem.

Speculaaspoppen voor Sinterklaas

Vanaf 17 november zijn er ook speculaaspoppen in een mooie doos te koop. 
Voor bestellingen van grotere aantallen kunt u voor 1 november contact opne-
men via het contactformulier op www.molenloenen.nl. Voor meer informatie 
over de verkoopadressen kijk op www.utrechtslandschap.nl.

Hoedenparade 
van bloemen

Van vrijdag 28 september tot en met 6 oktober a.s. exposeert de Biltse bloem-
schikkring in Bibliotheek Bilthoven. Voor de tentoonstelling ‘De hoedenparade 
van Prinsjesdag’ laat zij zich inspireren door het landelijke hoedjesfestijn. 

Deelnemers stoppen al hun creativiteit in het vormgeven van een bloemenhoed 
naar eigen smaak. Klassiek, modern, uitbundig, ingetogen - het resultaat van 
een bloemschikking is altijd net zo gevarieerd als de deelnemers zelf. 
De creaties zijn tijdens openingsuren te zien in Bibliotheek Bilthoven, De 
Kwinkelier 20.

De bloemschikkring regio De Bilt/Bilthoven heeft deelnemers tussen de 40 en 
de 80 jaar oud. Bloemsierkunstenaar Co Amesz leidt de groep al meer dan 35 
jaar op bezielende wijze.
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Beloning voor gedurfd spel 
Voordaandames blijft uit

De dames van hockeyclub Voordaan konden de punten niet in huis houden tegen het Nijmeegse QZ. 

De koploper van poule D was niet overheersend op het veld, maar wist toch een belangrijke  

stap te zetten op weg naar kwaliicatie voor de kampioenspoule. De heren van Voordaan  
konden onvoldoende tegenspel bieden aan landskampioen Amsterdam en staan  

na drie wedstrijden nog steeds met lege handen.

Het begeleidingsteam van de dames 

van Voordaan wil aanvallend en ge-

durfd spelen. Met een jong team dat 

pas een paar weken voltallig met el-

kaar aan de slag is, vertaalt deze am-

bitie zich op het veld in attractief en 

met vlagen zeer overtuigend spel. 

De wedstrijd tegen koploper QZ 

was van beide kanten matig, maar 

de Groenekanse dames leken lang 

aanspraak te maken op de winst. Het 

lukte niet de kansen in de eerste helft 

te verzilveren. Halverwege de tweede 

helft scoorde QZ de 0-1 uit een van 

de schaarse aanvallen. Op achterstand 

gezet, wist Voordaan net dat beetje 

extra te geven en scoorde Maxime 

Terberg negen minuten voor tijd de 

gelijkmaker. Daarna hield de druk 

op het doel van QZ aan. Het waren 

echter de bezoekers die vier minu-

ten voor tijd uit de rebound van een 

strafcorner toch weer op voorsprong 

kwamen. De net als vorige week sterk 

spelende Anne Wijkstra blokkeerde 

het directe schot nog met een overtre-

ding, maar QZ had een nieuwe corner 

niet nodig. Keepster Wies van Aalst, 

die in de wedstrijd een uitstekende in-

druk maakte, zag de bal via haar stick 

in het dak van het doel belanden. De 

laatste minuten creëerde de Groene-

kanse ploeg nog een aantal kansen, 

maar de gelijkmaker bleef uit. QZ 

nam de drie punten mee naar Nijme-

gen en heeft een belangrijke stap ge-

zet op weg naar kwaliicatie voor de 
kampioenspoule.

Coach Lotte Smets: ‘Nu baal ik als een 

stekker dat we niet gewonnen hebben. 

Het lukte onvoldoende de overtuiging 

tot in de cirkel van de tegenstander 

vast te houden. Tegelijkertijd ben ik 

trots op het team. We spelen zoals we 

dat graag willen en ik zie elke week 

groei. Ik ben ervan overtuigd dat we 

de komende wedstrijden veel punten 

gaan pakken’. 

Overklast 

De heren van Voordaan moesten zon-

dag diep buigen in het Wagenersta-

dion voor Amsterdam. Op papier was 

de uitwedstrijd tegen de landskampi-

oen al een lastige klus, in de praktijk 

bleek de thuisclub gebrand op revan-

che voor de nederlaag van vorige 

week tegen Kampong. Ook zonder 

de zieke Taeke Taekema schoten de 

Amsterdammers met scherp en stond 

het na twintig minuten al 3-0. Philip 

Meulenbroek deed wat terug door 3-1 

te maken voor Voordaan maar de tel-

ler stopte uiteindelijk pas bij 9-1 voor 

de thuisclub, mede door een hattrick 

van Valentin Verga. 

Aanstaande vrijdag is er alweer een 

herkansing, dan speelt Voordaan He-

ren 1 thuis tegen SCHC. De Biltse 

derby staat door de promotie van 

Voordaan voor het eerst sinds vijf jaar 

weer op het programma. De wedstrijd 

begint om 20.00 uur.

De dames van Voordaan leken lang aanspraak te maken op de winst, maar 

stonden uiteindelijk toch met lege handen. (foto: www.guidovanderburg.com)

FC De Bilt wint in de slotfase
Na vier winstpartijen op rij kwam in wedstrijd vijf de enige andere ploeg zonder puntverlies 

op bezoek bij FC De Bilt. VV Scherpenzeel speelde nog maar drie keer, maar wist alle drie deze 

wedstrijden te winnen. De ploeg die afgelopen seizoen verrassend uit de derde klas degradeerde,  

heeft net als FC De Bilt de doelstelling om zo snel mogelijk weer te promoveren. Een topper  

tussen twee titelkandidaten, waarbij De Bilt aan kon treden met een itte selectie.

De thuisploeg was in de eerste helft 

de bovenliggende partij en had niet 

veel tijd nodig om op een voorsprong 

te komen. Nadat Niels van Veelen al 

een grote mogelijkheid voorlangs had 

geschoten, leverde de tweede kans 

van de wedstrijd wel een voorsprong 

op. Bobby Reijerse stuurde Roland 

van Dijk de diepte in, die met de punt 

van de schoen de bal onder de keeper 

door kon tikken, 1-0. In de vijftiende 

minuut was het wederom raak. Uit 

een corner van Erwin Korthals wist 

Bobby Reijerse bij de eerste paal de 

score te verdubbelen, met een kopbal 

in de lange hoek. Niet veel later ver-

kleinde Scherpenzeel het verschil tot 

één doelpunt. In eerste instantie werd 

een vrije trap in de muur geschoten, 

maar in de rebound was het een mooi 

schot van 25 meter in de bovenhoek, 

dat keeper Imco van Elk volledig 

kansloos liet.

In het vervolg van de wedstrijd werd 

duidelijk dat Scherpenzeel tevreden 

zou zijn met een punt. De formatie 

loerde vanuit een afwachtende hou-

ding op een kans en was nauwelijks 

gevaarlijk voor de goal van Imco. FC 

De Bilt bleef op zoek naar een ant-

woord op de stugge defensie, zonder 

dat het leidde tot doelpunten. En, het 

is een bekend gegeven in de voetbal-

lerij. Scoor je zelf niet, dan doet de 

tegenstander het wel. Scherpenzeel 

kwam onverwacht terug tot 2-2 door 

een rake kopbal uit een vrije trap. 

Uiteindelijk ging De Bilt in de slot-

fase toch met de drie punten aan de 

haal. Jan van den Dijssel werd in het 

strafschopgebied tijdens een fraaie 

actie onreglementair gestuit, waarna 

de scheidsrechter naar de stip wees. 

Mike benutte dit buitenkansje koel-

bloedig en schoot De Bilt vanaf elf 

meter naar een 3-2 zege. Door de 

winst op Scherpenzeel is FC de Bilt 

nog de enige ploeg zonder puntver-

lies. 

Volgende week wacht de uitwedstrijd 

tegen VV Vianen, welke uit vier wed-

strijden tot nu toe zeven punten ver-

zamelde.

FC De Bilt heeft ook zijn vijfde achtereenvolgende wedstrijd gewonnen. In eigen huis werd Scherpenzeel met 3-2 

verslagen. (foto Jeroen Kemp)

Centrals verlies en 
winst: volop kansen!

De eerst wedstrijd, voor de ‘best of Five’ ging in de  

8e inning met 1 -0 verlies. De tweede wedstrijd tegen  

het Oosterhoutse Twins werd met 5-2 gewonnen.

Centrals is volop in de race om terug te komen in de Hoofdklasse. De 1e 

wedstrijd ging in de tiebreak verloren. Alle tiebreaks werden tot nu toe in 

deze competitie verloren, maar als de meiden in de eerste 2 inngs iets alerter 

waren geweest, dan had het niet zover hoeven komen; ze waren gewoon 

sterker. Lindsey Vanderlugt gooide 13 x 3-slag, terwijl Centrals ook aan 

slag beter was en veel vaker op de honken kwam; tot drie keer toe werd niet 

gescoord uit scoringspositie.

De tweede wedstrijd verliep gelijk veel beter; 2-0 na twee innings. Met 

name het eerste punt was sterk door agressief loopwerk van Petia Sokolova. 

Daarna werd door goed slagwerk en fouten van Twins het in de 5e inning 

via 2-1, 4-1 en 5 -1. Andee Lindgren was de speelster van de wedstrijd. Zij 

was ook extra gebrand om te winnen; ze speelde vorig jaar nog bij Twins.

Dit was een van de beste wedstrijden van Centrals, verdedigend, aanvallend 

en foutloos. Nu nog een goede tiebreak, maar wellicht komt het helemaal 

niet zover. Zaterdag worden de volgende twee wedstrijden gespeeld, om 

14.00 en 15.40 uur, Sportpark Weltevreden, Voordorpsedijk, De Bilt.

Weer Maartensdijkse 
sponsor voor TZ

VCE techniek, gevestigd op de Industrieweg in Maartensdijk, heeft een nieuw 

sponsorcontract met Tweemaal Zes getekend. VCE is sterk in het dempen 

van trillingen en doet dat erg goed. Door medewerker Roel Nieuwenhuis 

is eigenaar Marc Snor warm gemaakt voor sponsoring van TZ. Naast een 

mooi reclamebord langs het hoofdveld van TZ, is de naam VCE ook op 

de shirts gedrukt van TZ 4. TZ is er trots op dat ook deze ondernemer uit 

Maartensdijk zich aan de club wil verbinden. (Johan Rijksen)
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Vrijdag 5 oktober  
"BORRELAVOND" v.a. 21.30 uur

Woe.
3-10

Wildstoof met puree,  
rode kool en stoofpeertje

of
Gebakken forel  

met amandel

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
4-10
Vrij.
5-10
Woe.
10-10 "KLIEKJESDAGEN" 

Div. vlees, vis  
en vegetarische gerechten

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
11-10
Vrij.

12-10

advertentie

2Swim4Life in Zwembad 
Brandenburg groot succes

door Lilian van Dijk

De door zwemdocent Myriam Ursem georganiseerde zwemmarathon 2Swim4Life ter nagedachtenis 

aan haar aan kanker overleden echtgenoot Nico was een groot succes. Op zondag 30 september 

zwom een veelvoud aan enthousiaste zwemploegen in zwembad Brandenbrug in Bilthoven een groot 

geldbedrag bij elkaar voor KWF Kankerbestrijding.

Om half twee draait de verloting van 

leuke prijzen nog op volle toeren, ter-

wijl heel wat zwemmers door het wa-

ter zwoegen om het beoogde aantal 

baantjes af te leggen. De een zwemt 

op zijn rug, de ander schoolslag of 

borstcrawl. Langs de kant zitten de 

zwemmers die hun aandeel er al op 

hebben zitten, familieleden en andere 

belangstellenden om hen aan te moe-

digen. Ouders knielen langs de kant 

neer om hun kinderen aanwijzingen 

te geven. Een van de vele zwemploe-

gen, de Krasse Krauwels, zit uit te 

hijgen. ‘Onze groep bestaat uit tien 

deelnemers’, vertellen Annie uit De 

Bilt en Corrie uit Bilthoven. ‘Wij 

kennen elkaar van het zwembad. Op 

maandag- en vrijdagochtend zwem-

men we van negen tot kwart voor 

tien, bij zwemdocenten Erik en Thor. 

Onze groep is heel hecht. We bestaan 

al 35 jaar, hebben veel plezier samen 

en delen lief en leed.’ De zwemgroep 

heeft zich behoorlijk laten sponsoren. 

‘Hoeveel dat precies gaat opleveren 

weten we nog niet, maar we gaan er-

van uit dat we nog ruim duizend euro 

aan sponsorgeld kunnen gaan done-

ren.’

Wereldwijs

Ook leerlingen van basisschool We-

reldwijs uit Bilthoven hebben veel 

baantjes afgelegd. Ze zitten gezellig 

met de hele groep langs de kant toe te 

kijken. ‘Wij hebben met dertien kin-

deren gezwommen’, vertellen Nadia 

en Dana, leerlingen van groep zeven 

en acht. ‘De school sponsort ons.’ ‘En 

we hebben ook geld meegebracht om 

in een pot te stoppen’, voegt groep 

achter Mart er aan toe. SV Irene 

sponsorde de T-shirts voor de mara-

thon. Twee jongeren, Hilde van 17 

uit ’s-Gravesande en Boyd van 19 uit 

Maarssen, zijn deze dag bij de organi-

satie betrokken geweest. ‘We hebben 

vanmorgen alles klaargemaakt. De 

rest van de dag hebben we toezicht 

gehouden en we waren aanspreekpunt 

voor de ploegen. Straks gaan we nog 

helpen opruimen.’ Gelukkig zijn er 

geen ongelukken gebeurd deze dag, 

dus EHBO kwam er niet aan te pas. 

Terwijl iedereen wacht tot bekend 

wordt gemaakt hoeveel geld er al bin-

nen is, vermaken kinderen zich in het 

ondiepe bad met het spelmateriaal en 

ouderen nemen een bubbelbad om de 

spieren te ontspannen. Een oma zit 

gezellig met haar twee kleinkinderen 

te bubbelen.

Spannend

Als er nog acht minuten te gaan is, 

wordt het spannend. Het geld dat er 

op dat moment binnen is, wordt ge-

teld. Myriam is link gespannen, want 
ook zij weet niet wat de voorlopige 

uitslag wordt, maar toch heeft ze een 

momentje om te reageren. ‘Het is 

overweldigend geweest, een onbe-

schrijfelijk mooie ervaring. Zoveel 

mensen zijn hier vandaag, die met 

hun persoonlijke ervaringen mee-

deden aan de marathon. Grandioos! 

Het was één grote familie. De jong-

ste deelnemer was zes jaar, de oudste 

vijfentachtig. Dat was mijn moeder.’ 

Een van haar medewerksters komt 

langslopen. Ze wappert twee briefjes 

van vijftig euro voor Myriams neus. 

‘Honderd euro. Zomaar van iemand 

gekregen!’ Het kan nog net worden 

meegeteld. Nog even, dan klinkt een 

luitsignaal. 2Swim4Life is afgelo-

pen. Al snel komt de verlossende uit-

slag: Myriam kan nu al een cheque 

van 7656,96 euro aan de plaatselijke 

vertegenwoordigers van KWF Kan-

kerbestrijding overhandigen. Myri-

ams schoonmoeder, de moeder van 

Nico Ursem dus, slaat de handen voor 

haar mond van verbazing. Zo veel 

had ze duidelijk niet verwacht. En het 

gaat nog maar om een tussenstand. De 

verwachting is dat dit bedrag nog fors 

omhoog zal gaan als deelnemers hun 

sponsorgeld hebben geïnd. Myriam 

Ursem is van plan in 2013 opnieuw 

een 2Swim4Life te organiseren. ‘Dan 
gaan we het grootser opzetten. Dit 

jaar hebben we het bewust nog wat 

kleinschalig gehouden. We hebben 

allerlei zaken genoteerd die we an-

ders willen aanpakken. Zo willen we 

bijvoorbeeld ook de middelbare scho-

len persoonlijk uitnodigen om mee te 

doen. Daar is het dit jaar nog niet van 

gekomen.’

De plaatselijke vertegenwoordigers van KWF Kankerbestrijding zijn Myriam 

Ursem, haar organisatiecomité en de deelnemers aan de zwemmarathon 

2Swim4Life heel dankbaar voor al het geld dat ze voor dit goede doel bijeen 

hebben gebracht.

Beerschoten viert 85 jaar stichting 
Utrechts Landschap

door Lilian van Dijk

De stichting Utrechts Landschap vierde haar 85-jarige jubileum met activiteiten voor jong en oud 

op landgoed Beerschoten. Bezoekers konden zaterdag 22 en zondag 23 september genieten van 

theater, muziek en kunst. Zelfs ‘s avonds was er nog een spannend evenement in de vorm van drie 

rondwandelingen door het bos, die langs een toneelstuk en de verlichte beeldentuin leidden.

Het park van Beerschoten is een ge-

liefd wandelgebied en trekt honderd-

duizenden bezoekers per jaar. Vanuit 

de stad Utrecht vormt het de poort 

naar de Stichtse Lustwarande, een 

gordel van buitenplaatsen die rond 

1850 ontstond als vakantiegebied 

voor rijke kooplieden en bankiers uit 

Amsterdam en Utrecht. Deze Lustwa-

rande strekt zich uit van De Bilt tot 

aan Rhenen. Veel inwoners van de ge-

meente De Bilt en omringende gebie-

den komen er door de week en in het 

weekend om er te sporten en van de 

natuur te genieten. Ook de beelden-

tuin heeft altijd veel bekijks.

Loop

De zondagochtend is begonnen met 

de Utrechtse Landschap Loop. Vader 

Erik en zoon Arthur van Der Vlis uit 

Soesterberg zijn net binnen. Arthur 

van bijna tien en zijn zusje Helen van 

bijna negen hebben één kilometer 

gelopen. ‘Ik heb de hele afstand ge-

rend’, vertelt Arthur trots. ‘Maar He-

len ging wat te snel van start’, neemt 

moeder Corine het stokje over. ‘Die 

stortte na 500 meter in.’ Erik had zich 

goed voorbereid voor de vier kilome-

ter die hij heeft gelopen. ‘Ik probeer 

mijn conditie op peil te houden. De 

afgelopen twee weken heb ik vijf 

keer getraind. Ik heb de afstand in 22 

½ minuut gedaan’, meldt hij voldaan. 

Boswachter Aalt van der Horn was 

tijdens de avondwandelingen in touw, 

vertelt hij. ‘Aan de wandelingen de-

den in totaal 180 mensen mee. We 

hadden een vaste route uitgezet, die 

we hadden gemarkeerd met fakkels. 

De route werd stil gelopen, dat wil 

zeggen zonder tekst of uitleg van 

experts.’ Toch stond de deelnemers 

onderweg een verrassing te wachten. 

‘In de “Goudvissenkom” voerde een 

toneelgroep een act op over het leven 

op het landgoed Beerschoten aan het 

begin van de  negentiende eeuw, met 

allerlei intriges en liefdesverwikke-

lingen.’ Diezelfde acteurs bevolkten 

op zondag ook het bos, maar dan op 

diverse plaatsen, elk afzonderlijk. 

Deze opzet van de avondwandelin-

gen viel goed in de smaak, vertelt 

Van der Horn. ‘We kregen allemaal 

lovende reacties, vooral over dat to-

neelstuk in die kuil.’ Het weer werkte 

goed mee. ‘Het was bewolkt en dus 

hartstikke donker. Dat maakte het ex-

tra sfeervol.’ 

Boomhoogte schatten

Van Horns collega Martijn Bergen 

deed de kinderexcursies overdag. 

‘We hadden gister enorm geluk met 

het weer. Ik heb drie wandelingen 

gedaan, de eerste keer met een groep 

van zestien personen, de ouders in-

begrepen, de tweede keer liepen er 

twintig mensen mee en de derde keer 

maar liefst vijftig.’ Onderweg werd 

van alles bekeken. ‘We hebben spo-

ren van dieren gezocht, de jaarringen 

van bomen geteld om te zien hoe oud 

ze waren en de kinderen mochten 

schatten hoe hoog een boom was door 

op een bepaalde afstand van de groep 

een stok in de grond te steken.’ Dat 

schatten viel nog niet mee: ‘Mensen 

denken altijd dat ze hoger zijn dan 

in werkelijkheid. Ik had een boom-

hoogtemeter bij me, dus ik kon de 

groep precies vertellen hoe hoog de 

geschatte boom was.’ Ook werd er 

bij de vijver gekeken naar de diertjes 

die in en om het water wonen. En dat 

zijn er meer dan de meeste mensen 

denken: ‘Behalve libelles en water-

juffers zitten er ook veel ringslangen.’ 

Ook andere dieren voelen zich thuis 

in deze omgeving, zoals hazelwor-

men, boommarters, raven, buizerds, 

haviken, sperwers en de grote bonte 

specht, de zwarte specht en de groene 

specht.’ Die groene zit hier tegen-

over,’ weet Bergen. ‘Je kunt hem hier 

elke ochtend horen “lachen”. Dat is 

een kenmerk van dit soort specht.’ Hij 

was aangenaam verrast over de ken-

nis van de kinderen uit de groepen 

waarmee hij op stap ging: ‘Het ver-

baast me dat ze al zoveel weten over 

de natuur.’ 

Boswachter Martijn Bergen gaat met een groep kinderen en ouders op pad om 

de natuur van landgoed Beerschoten aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Lezing buitenplaatsen
De provincie Utrecht heeft 270 historisch buitenplaatsen, dat 

is veel ten opzichte van andere provincies. De monumentale 

eeuwenoude huizen, die een harmonieus geheel vormen met 

omliggende tuin of park, zijn heel beeldbepalend voor de 

provincie. De buitenplaatsen vormen een speerpunt in het 

erfgoedbeleid van de provincie.

Op 11 oktober a.s. zullen Hans en Lies Haan voor de Historische Kring 

D’Oude School in De Bilt een le-

zing verzorgen, waarbij de bezoe-

kers zullen worden meegenomen 

langs een aantal landgoederen, ge-

legen in de gemeente De Bilt. Jagt-

lust is het beginpunt en via De Bilt, 

Bilthoven, Groenekan en Maar-

tensdijk eindigt de buitenplaatsen-

toer weer bij Jagtlust. 

De lezing op donderdag 11 oktober 

is bij WVT, Talinglaan 10 te Bilt-

hoven. 

De aanvang is om 20.00 uur en de 

toegang is gratis.


