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advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

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

Verf & Behang

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

Kap toch van start
Afgelopen maandagochtend om 7.00 uur ging de eerder uitgestelde kap 

van de bomen voor het tankstation bij bedrijvenpark Larenstein van start. 

De kap was aangehouden in afwachting van een uitspraak over de bezwa-

ren die twee natuurorganisaties hadden aangetekend tegen de kapvergun-

ning. De voorzieningenrechter oordeelde dat alle bezwaren ongegrond 

waren.

Vervolgens moest ook de vaste Commissie voor Advies voor de Bezwaar-

schriften van de gemeente De Bilt uitspraak doen. Dat is op 25 september 

gebeurd. De Commissie adviseert de bezwaren van Stichting Groenekans 

Landschap niet-ontvankelijk te verklaren en het bezwaar van IVN-De Bilt 

ongegrond te verklaren. Wel is er een herplantplicht opgelegd door mini-

maal 20 bomen in de directe omgeving van Larenstein terug te planten.

Om tijdens de werkzaamheden op de hoek van de Biltse Rading met de 

Groenekanseweg de overlast tijdens de kap te beperken werden verkeers-

regelaars ingezet en verkeersmaatregelen genomen. [HvdB]

Met een zaagsnede en inzet van een grote kraan zijn de bomen snel 

verwijderd.

Bibliotheek krijgt vernieuwd  
lokaal informatiepunt 

door Guus Geebel

Op dinsdag 30 oktober om 15.00 uur wordt in de bibliotheek in De Kwinkelier het vernieuwde  

Biltse informatiepunt feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Bert Kamminga, Ideadirecteur 

Bonne Westdorp en de voorzitters van de Historische Kring D’Oude School en Historische Vereniging 

Maartensdijk verrichten gezamenlijk de openingshandeling.

‘Het wordt een informatiepunt met 

boeken en tijdschriften over de ge-

meente De Bilt in ruime zin. We 

verzamelen puur materiaal over de 

gemeente en van lokale schrijvers’, 

aldus Carla Heerschop van de biblio-

theek. ‘De vernieuwing zit hem in een 

betere opstelling. Ook de kasten waar 

het informatiemateriaal instaat krij-

gen een facelift. 

Een ander nieuw element is een tafel 

met een aanraakscherm met daarop 

een plattegrond van de gemeente. 

Als je daar een straat op aanklikt 

verschijnt er een foto van een huis 

of een gebouw dat daar staat of heeft 

gestaan.’ 

Bijhouden

Op dit moment zijn er honderd af-

beeldingen toegevoegd. De histori-

sche verenigingen hebben een be-

langrijk aandeel bij de opzet gehad. 

‘Zij hebben natuurlijk heel veel ma-

teriaal. We zijn absoluut niet concur-

rerend met die verenigingen, want die 

doen ook veel onderzoek wat wij niet 

doen. Het mooie is dat je om met het 

aanraakscherm om te kunnen gaan 

helemaal geen computerkennis hoeft 

te hebben.’ Het is een project van Re-

gioCultuurCentrum Idea, waarin de 

bibliotheek Bilthoven is opgenomen. 

‘De tafel hebben we kunnen kopen 

met subsidie van de gemeente. We 

gaan het informatiepunt actief bijhou-

den. Als ik lees dat een Bitse schrijver 

een boek heeft uitgebracht gaan we er 

direct achteraan.’

Doelgroep

De doelgroep voor het informatie-

punt is heel breed. Jongeren die voor 

school een werkstuk moeten maken 

over hun eigen leefomgeving, maar 

ook nieuwe of huidige inwoners die 

willen weten hoe het hier vroeger 

was. ‘We hebben hier met enige re-

gelmaat fototentoonstellingen van de 

historische vereniging die heel breed 

worden bekeken. 

Als Biltse bibliotheek hadden we al-

tijd al een functie om materiaal over 

de gemeente te verzamelen. Een jaar 

of zes geleden ben ik begonnen lokale 

schrijvers te verzamelen en te bewa-

ren’, vertelt Carla Heerschop. ‘De 

historische verenigingen hebben veel 

tijd en materiaal beschikbaar gesteld, 

maar het is beslist geen historisch in-

formatiepunt.’ De opening van het in-

formatiepunt op dinsdag 30 oktober is 

voor iedereen vrij toegankelijk.

Carla Heerschop begon zes jaar geleden werk van lokale schrijvers te 

verzamelen.

Waarschuwing  
voor collecte AED

door Kees Pijpers

Vorige week dinsdag 2 oktober belde er einde middag rond 17.00 uur een 

jong meisje aan de deur met een collectebus. Met een vriendelijk stem-

metje vertelde ze dat ze collecteerde voor een AED-apparaat en voegde er 

aan toe dat C1000 er al een heeft. 

Een AED is een apparaat waarmee men d.m.v. de ingebouwde accu een 

schok aan het hart kan toedienen wanneer er sprake lijkt te zijn van le-

vensbedreigende hartritmestoornissen. 

Daarvan zijn er gelukkig in Maartensdijk al een aantal. Toen ik het meisje 

een paar kritische vragen stelde, ging ze er plotseling als een speer van-

door. 

Bij een rondgang in de buurt daarna, bleek dat het gaat om twee meis-

jes, die in Maartensdijk aan de Valklaan en de Sperwerlaan bij meerdere 

huizen hebben aangebeld met hetzelfde doel en met hetzelfde negatieve 

resultaat. De samenwerkende meisjes zijn tussen de 12 en 15 jaar. De een 

met blond en de ander met zwart haar. 

Er wordt gewerkt aan een overzicht van alle plaatsen, tehuizen, winkels en 

verenigingen waar een AED-apparaat in de gemeente De Bilt is geplaatst.
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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

28/10 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

28/10 •   9.00u - Ds. G. van Wijk
28/10 • 18.30u - Ds. W. Meijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

28/10 • 10.30u - Jan Michiel Otto, 
Bezinningssamenkomst 2

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

28/10 • 10.00u - Gerrit de Wild

R.K. Kerk O.L. Vrouw

28/10 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Ger. Kerk 

(wijkgemeente d’Amandelboomt)

28/10 • 10.15u - Ds. M.J.C. Blok
28/10 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

28/10 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
28/10 • 19.00u - Dr. H. de Leede

Pr. Gem. Immanuelkerk

28/10 • 10.00u - Ds. G.M. Landman
28/10 • 19.30u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk

8/10 • 10.00u -  
Mevr. ds. M.C.E. Oskam- van Zwol

R.K. St. Michaelkerk

8/10 • 10.00u -  
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

28/10 • 10.00u - Dhr. Bert Niehof

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

28/10 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

28/10 • 10.00u - Ds. P. Molenaar
28/10 • 18.30u - Ds. S.A. Doolaard

Herst. Herv. Kerk

28/10 • 10.30 en 18.00u - Dhr. E. van Baren

Onderwegkerk, Blauwkapel

28/10 • 10.30u - Ds. K. ‘t Lam

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

28/10 • 11.00u - Mevr. Ds. Alice v. Halsema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

28/10 • 10.00u - Ds. N. Raatgever
28/10 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

28/10 • 9.30u - Mevr. ds. Alice v. Halsema

St. Maartenskerk

27/10 • 19.00u - Eucharistieviering
28/10 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

28/10 • 10.00u - Ds. W.D. Duvekot
28/10 • 18.30u - Ds. C.M. van der Klis

PKN - Herv. Kerk

8/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
28/10 • 18.30u - Ds. F. Maaijen
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bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

Over Canto 

In de Woudkapel wordt een docu-

mentaire of speelfilm vertoond 

die stof tot nadenken geeft. Deze 

maand is dat donderdag 25 oktober 
Over Canto, een documentaire van 
Ramon Gieling uit 2011. Zijn bij-
zondere film werd ‘een ambitieus 
filmisch bouwwerk met een muziek-

stuk als verrassende hoofdrolspeler’ 

genoemd. Over Canto gaat over 
het leven van een aantal mensen 

(o.a. Halina Reijn en Hans Ruijs-

senaars) dat er anders had uitgezien, 

als Simeon ten Holt het muziekstuk 
voor vier piano’s, Canto Ostinato, 
niet had gecomponeerd. 

De avonden beginnen om 19.30 
uur. Na afloop is er gelegenheid 
om iets te drinken. De Woudkapel 

bevindt zich in Bilthoven Noord, op 
de hoek van de Beethovenlaan en 

de Sweelincklaan. Informatie: film-

huiswoudkapel@gmail.com

Buurtavond

Wilt u kennismaken met uw buurt-

genoten, lekker bijkletsen onder 

het genot van een drankje of een 

potje kaarten, darten. Er is van alles 

mogelijk! Op vrijdag 26 oktober 
om 20.00 uur zijn de deuren open, 

entree is gratis. Servicecentrum ’t 
Hoekie, Prof. dr. T.M.C. Asserweg 
2, tel. 030  2201702 of mail info@
animowerkt.nl

Danssalon 

Dansliefhebbers kunnen zaterdag 27 
oktober a.s. in HF Witte in De Bilt 
terecht voor een avond stijldansen, 

met voorafgaand een workshop Sin-

gledansen. 

De workshop Singledansen is nieuw 
in de Danssalon. Iedere dansliefheb-

ber kan hieraan deelnemen, voor 

singledansen heeft men namelijk 

geen partner nodig. Er wordt gestart 

met herhalingen van eerder geleerde 

singledansen, dus ook voor diege-

nen die nog niet eerder hebben mee-

gedaan, is het makkelijk om in te 

stappen. 

De Danssalon is er iedere 4e zater-

dag van de maand in het HF Witte 
Centrum in De Bilt. 

Henri Dunantplein 4, De Bilt, Tel 

(030) 220 39 54. De workshop gaat 
om 19.15 uur van start en duurt tot 
20.15 uur, aansluitend dansavond 
tot 00.00 uur. Meer informatie op 

www.de-danssalon.nl 

Soefibijeenkomst

 

Op zondag 28 oktober verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 

het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25, Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 
Het thema is: ‘de weg naar bin-

nen’. Het Soefisme is een religi-
euze levensbenadering, gebaseerd 

op geestelijke vrijheid, respect voor 

alle religies en het bewust ervaren 

van het dagelijks leven als bron van 

spirituele groei. (www.soefi.nl) 

Bijzondere middagdienst 

‘Ik Geloof dat ik Geloof in mijn 
Geloof, Geloof ik’. Dit is het thema 

van de middagdienst op 28 oktober 

a.s. om 17.00 uur in de Ontmoe-

tingskerk, Koningin Julianalaan 26 
in Maartensdijk. In deze diensten, 

die een laagdrempelig karakter heb-

ben, is iedereen welkom . Voor-

ganger is dominee Paul Wansink 
uit Bilthoven. De muziek wordt 

verzorgd door Kees Grobecker uit 
Maartensdijk. 

Na afloop van de dienst is ieder-
een welkom voor een moment van 

ontmoeting met (tegen een geringe 

vergoeding) soep en brood. 

Taizéviering Immanuëlkerk

Zondagavond 28 oktober a.s. om 
19.30 uur is er in de Immanuëlkerk 
in De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid nr. 
49 weer een Taizéviering met koor 
en instrumentalisten. Een viering in 

de sfeer van het Franse klooster in 
Taizé, waar (vooral jonge) mensen 
uit de hele wereld naar toe komen. 

Samen zingen in allerlei talen, bid-

den en stil zijn.

Mandolines in Dijckstate

Mevrouw Renes, bewoonster Dijck-

state, speelt op dinsdag 30 oktober 
mee in het Mandolineorkestje, dat 

graag wil trakteren op een concert. 

Ze brengen goed in het gehoor lig-

gende mandoline muziek en beken-

de meezing liedjes. Aanvang 14.00 
uur in de cursusruimte van SWO 
in Dijckstate. Voor meer info Tel: 

0346-214161, www.swodebilt.nl

Filmgroep Centrum

De videoclub Filmgroep Centrum 
buigt zich op 30 oktober over de 
vraag welke veranderingen er optre-

den in het maken van en kijken naar 

films. Gastspreker Banno Brun-

tink behandelt het onderwerp ‘Wat 
spreekt jongeren aan in films’.

De bijeenkomst wordt gehouden in 

De Duiventil, Jasmijnstraat 6, De 
Bilt en begint om 20.00 uur. Belang-

stellenden zijn welkom. Meer infor-

matie: filmgroepcentrum.nl

Stiltewandeling 

Saskia Schotanus van SAS Coa-

ching en HR/ Stief@Home orga-

niseert zondag 28 oktober een 

stiltewandeling. Er wordt een uur 

gewandeld in volledige stilte zodat 

je even alles opzij kan zetten om 

jezelf te ervaren. De wandeling is 

voor iedereen anders. Beleef het op 

jouw eigen manier en toch in ver-

binding met elkaar. Verzamelen op 

Landgoed Beerschoten bij De Bilt 
(achter restaurant De Biltse Hoek) 

om 9.30 uur. Na afloop wordt er stil 
gestaan bij wat de wandeling en de 

stilte met je deed en hoe het voor je 

was om de stilte te ervaren. Zie ook 
www.stiefathome.nl

Tropisch optreden

The Hanson Hawaiian Minstrels 

brengt u deze avond in tropische 

sferen. Hun repertoire is verfris-

send, verrassend en hun optreden is 

altijd succes en brengt het publiek in 

de juiste stemming. Voor de pauze 

spelen ze Hawaiian sfeer songs, 

na de pauze spelen ze traditionele 

Indische- en Krontjongliederen. 
Beleef dit tropisch muzikaal menu, 

een muzikale avond die u niet mag 

missen. Het optreden is in restau-

rant ‘Maertenshoek’ in Dijckstate 
op vrijdag 26 oktober om 19.45 
uur. Meer informatie: SWO Maar-
tensdijk, tel. 0346 214161 of www.
swodebilt.nl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Geboren

19 oktober 2012

Dean

Zoon van Frank van Welie  
& Anne Linde van Gorp

Adri Piecklaan 44
Hollandsche Rading

Geboren

20 oktober 2012

Bente

Dochter van Robert  
en Linda van den Broek

Dr. Welfferweg 23
Westbroek

Oud papier
Westbroek

Op donderdag 25 oktober zamelen 
leden van muziekvereniging De 

Vriendenkring weer oud papier in. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om het 

oude papier vóór 18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 

plaatsen te zetten. Inwoners van de 

nieuwbouw worden verzocht ook 

de container op de vertrouwde plek 

neer te zetten.

Hollandsche Rading

Zaterdag 27 oktober wordt door 
muziekvereniging Kunst & Ge-

noegen oud papier in Hollandsche 

Rading ingezameld. De wagen ver-
trekt om 9.00 uur vanaf ‘Het Rond-

je’. U wordt vriendelijk verzocht de 

papiercontainers en/of het goed ge-

bundelde papier tijdig aan de weg 

te zetten.

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven,  

die wij zowel persoonlijk als schriftelijk mochten ontvangen,  

na het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder

Annetje Willemijntje Maria 
van den Berg – de Pijper

betuigen wij u onze hartelijke dank.

 Familie van den Berg

Westbroek, oktober 2012
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Allerzielen, herdenken van 
overledenen op een eigentijdse manier

door Henk van de Bunt

Sinds de twaalfde eeuw herdenkt de Kerk op 2 november haar overledenen. Doordat steeds meer 

mensen de kerk vaarwel zeggen, is deze traditie op de achtergrond geraakt. Nu zijn mensen op 

zoek naar nieuwe manieren om uiting te geven aan hun gevoelens. De verschillende kerken en 

begraafplaatsen in de gemeente proberen daar invulling aan te geven. 

Op en rond 2 november geven zij ge-

legenheid overledenen te herdenken 

op verschillende eigentijdse wijzen 

of op een traditionele manier. Ieder-

een die zich aangetrokken voelt tot 

een (of meer) van onderstaande bij-

eenkomsten is van harte welkom. Op 

vrijdag 2 november is er om 12.00 

uur een katholieke gebedsdienst in de 

aula van begraafplaats Brandenburg. 

Voorganger is Frans Overbeek, pas-

toraal werker. Tussen 17.00 en 19.00 

uur kunnen belangstellenden terecht 

op de begraafplaatsen ‘Den en Rust’ 

(Frans Halslaan) en Brandenburg, 

beiden te Bilthoven. Daar worden zij 

ontvangen met kofie/thee, soep en 
broodjes. Omdat de aula van de Bran-

denburg te klein is, gebeurt dit in de 

ruimten van de Opstandingskerk. 

Niet alleen

Op Den en Rust wordt men ontvan-

gen door Gert Landman, voorzitter 

Raad van Kerken De Bilt: ‘Het komt 

regelmatig voor dat nabestaanden na 

lange tijd nog steeds niet het graf van 

hun geliefde hebben bezocht, gewoon 

omdat zij niet durven. Op Allerzielen 

hoeft niemand alléén de gang naar het 

graf te maken, er zijn voldoende men-

sen aanwezig die mee willen lopen. 

Mensen kunnen in alle rust naar een 

graf of urn gaan, om te gedenken en 

te herdenken. Ze komen lotgenoten 

tegen en kunnen in gesprek raken. We 

hoeven de doden niet te verzwijgen, 

we mogen vieren om wie ze waren 

en wat ze te vertellen hadden’. Op de 

begraafplaats aan de Eerste Branden-

burgerweg, ontvangt René Alkema 

(predikant in Maartensdijk/Holland-

sche Rading) de belangstellenden. 

Van 17.45 tot 18.15 uur is er een 

moment van bezinning en muziek. 

Aansluitend kunnen kaarsen gebracht 

worden naar graven of urnen op de 

sfeervol verlichte begraafplaats. 

Maartensdijk

Om 19.30 uur is er een viering in de 

Onze Lieve Vrouw van Altijd Du-

rende Bijstand in Bilthoven, waarin 

mevr. Joke Mourits (ov) en pastor Ge-

rard Weersink zullen voorgaan. Ook 

zijn er dan vieringen in de Michael-

kerk in De Bilt en in de Maartenskerk, 

Nachtegaallaan 40 te Maartensdijk. 

De viering in de Michaelkerk wordt 

vervolgd met een samenzijn op het 

kerkhof. Op zondag 4 november zijn 

er gedachtenisvieringen in de Ont-

moetingskerk in Maartensdijk (9.30 

uur) en in de Kapel in Hollandsche 

Rading (11.00 uur), met als voorgan-

ger ds. René Alkema. Ter afsluiting 

van het kerkelijk jaar is er op zondag 

25 november in alle kerken in De 

Bilt, in de Noorderkerk te Bilthoven 

en in de Woudkapel in Bilthoven een 

zgn. ‘gedachtenisdienst’. 

Warme sfeer

Guus Temming , directeur Tap Uit-

vaartzorg, vertelt: ‘In de hectiek van 

het leven vinden velen vaak geen rust 

om naar een graf of urn te gaan, om 

te gedenken en te herdenken. Op Al-

lerzielen kom je in een warme sfeer 

lotgenoten tegen. Veel verdriet zit nog 

verborgen en op die dag wordt de mo-

gelijkheid geboden om tot gesprek te 

komen. Er zijn meditatieve momen-

ten, er klinkt muziek en er branden 

lichtjes. 

Allerzielen is bedoeld voor iedereen 

die zich hiertoe aangetrokken voelt’. 

Guus Temming besluit: ‘We hebben 

voorgaande jaren ervaren dat deze 

bijeenkomsten in een grote behoefte 

voorzien.’ Een overzicht van alle mo-

menten van gedenken is te vinden op 

www.raadvankerkendebilt.nl.

Ds. René Alkema ontvangt op de begraafplaats in Bilthoven de belangstellenden.

Guus Temming (l) en Gert Landman, resp. directeur uitvaartzorg Tap en 

voorzitter Raad van Kerken De Bilt.

Uniek concert van  
de KBH en VVBB

 

Zaterdagavond 3 november a.s. zal er een uniek concert 

plaatsvinden in de St. Michaëlkerk in De Bilt. Dan 

presenteren de Koninklijke Biltse Harmonie en de  

Vereniging der Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven 

samen een concert onder de naam ‘Heroes & Legends’. 

De twee verenigingen gaven nog niet eerder gezamenlijk 

een concert en hopen zo te laten zien dat er veel  

muzikaal talent uit De Bilt en Bilthoven komt. 

Het wordt een avond vol afwisselende muziek, niet alleen doordat er twee or-

kesten op het podium zullen plaatsnemen. Namens de KBH speelt het Groot 

Harmonieorkest, onder leiding van Peter Kleine Schaars en van de VVBB 

speelt het Harmonieorkest, onder leiding van Lucienne de Valk. Naast de 

heldhaftige openingsmars, door de VVBB en de KBH samen gespeeld, 

staan echte heldenklassiekers als ‘Indiana Jones’ en ‘Robinson Crusoe’ en 

muziek uit de meeslepende ilms ‘Saving Private Ryan’ en ‘The Children of 
Sanchez’ op het programma. Ook kunt u luisteren naar een sfeervolle legen-

de over de monnik Lebuinus en De-

venter, een gevoelige Ierse folksong 

over Carrickfergus, en swingende 

songs met heerlijke bossa nova rit-

mes en razendsnelle xylofoons. 

De ongeveer honderd twintig muzi-

kanten uit beide verenigingen zullen 

zich inzetten om er een legendarisch 

concert van te maken. Kaarten kos-

ten 10 euro en zijn te reserveren via 

reserveren@brandweerharmonie.

nl of reserveren@biltseharmonie.

nl. Deze liggen op de avond van 

het concert klaar aan de zaal. Het 

concert begint om 20.00 in de St. 

Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt. 

Meer informatie kunt u vinden op de 

websites www.biltseharmonie.nl en 

www.brandweerharmonie.nl. 

Vanuit het verleden naar het heden
door Koos Kolenbrander

Per 1 januari 2001 maken Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek - samen 

voorheen de gemeente Maartensdijk - deel uit van de nieuwe gemeente De Bilt. Toen Maartensdijk 

werd samengevoegd met De Bilt tot de nieuwe gemeente De Bilt hield het niet op te bestaan.

Al lang voor de laatste eeuwwisseling 

waren er al tal van activiteiten, mooie 

plekjes, bijzondere dingen en mensen 

en daar kwam ook weinig verande-

ring in toen de laatste 12 jaren van 

900 jaar De Bilt werden ingezet.

In de komende periode gaan wij met 

een foto vanuit het verleden op weg 

naar het heden. 

Café Halfweg: een gezellig rustpunt

Café Halfweg stond vroeger aan de 

Tolakkerweg 230 en was een plekje 

waar veel oudere Maartensdijkers 

dierbare herinneringen aan bewaar-

den. Job Schaafsma werd in 1900 in 

De Bilt geboren. In 1920 trouwde hij 

met de eveneens in De Bilt geboren 

Gerritje Doornebal. Job en Gerritje 

kregen twee zoons, Job in 1924 en 

Frans in 1931. Job Sr. wilde samen 

met zijn vrouw graag een café begin-

nen. Zij kozen voor Maartensdijk en 

openden in 1936 hun zelfgebouwde 

café ‘Halfweg’ aan de Tolakkerweg 

230 in Maartensdijk.

De Tolakkerweg was nog een klin-

kerweg. Door de weeks was het café 

een rustpunt voor handelaren, die met 

paard en wagen vanuit Hilversum of 

Utrecht kwamen. Op een vaste avond 

in de week oefende muziekvereniging 

Kunst en Genoegen er. De caféstoelen 

werden in een halve cirkel gezet en 

op de door de gemeente beschikbaar 

gestelde houten lessenaars werd de 

bladmuziek geplaatst. Al rond 1940 

werd café Halfweg te klein als repe-

titieruimte voor de Maartensdijkse 

fanfare en verhuisde het orkest naar 

het Wilhelminagebouw aan de Dorps-

weg.

Heeft u oude foto’s die betrekking hebben op de voormalige vier kernen van 

de gemeente Maartensdijk? Of bent u benieuwd naar een speciaal Maar-

tensdijks plekje? Meld dit de redactie op info@vierklank.nl en wij zullen 

proberen de reis vanuit het verleden op te pakken.

Tolakkerweg 230 Café Halfweg tot 1957 (foto Rienk Miedema)

Tolakkerweg 230 wordt tegenwoordig in tweeën bewoond en is bijna geheel 

(vanaf de wegzijde) aan het gezichtsveld onttrokken. 



VOORDEEL HELE WEEK

Reclame geldig vanaf 
donderdag 25 oktober
t/m woensdag 31 oktober

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

Lekker én gezond!

VLEESWAREN-DUO

GEHAKTDAG

Serranoham
Rosbief

Filet Americain
Grillworstsalade
Huispaté

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.49

2x 100
gram 5.50

100
gram 1.10

100
gram 2.49

100
gram 1.75

Filetrollade

Eendenborstfilet 

Lamsboutschijven
 DONDERDAG

Diverse vle
eswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

VERSE ROOMKAAS 100
gram 0.99

500
gram 5.50STOMPETOREN 

EXTRA BELEGEN

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Gehaktspeciaaltjes 
Katenvlinders
Bourgondische 
rundergehaktstaven

Verbeterde receptuur

DIVERSE PATÉ’S 
(EXCL. DE WILDPATÉ’S)

100
gram 1.20

6 halen / 
   5 betalen

KOMT U BIJ ONS NIEUWE 
KAASMEUBEL KIJKEN, VOLOP NIEUWE 
SOORTEN BUITENLANDSE KAASJES!

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

VERSGEBRANDE 
HERFSTNOTENMIX

VERSGEBRANDE 
JAKARTANOTENMIX

100
gram 1.25

100
gram 1.25

HEERLIJK… DIE LEKKERE 
HAZENPEPER IS ER WEER!

VERSGEBRANDE 

KOMT U BIJ ONS NIEUWE 

SOORTEN BUITENLANDSE KAASJES!

Alléén DONDERDAG

Hollands

Prei 
Héél kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Extra sweet

Ananas
Nú

• Kapucijnersschotel
  ___________________ 100 GRAM 0,99
• Scholrolletjes Súper vers 
MET GROENTJES EN PUREE

____________________ 100 GRAM 1,25
• Jachtschotel
RUNDVLEES ___________ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse sushi

Ze zijn er weer

Clementines
Héél kilo  

zonder pit
1,99 0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden
Boerenkool ______ 250 GRAM  0,99
Handappels
Elstar _______________ HÉÉL KILO  0,99

Macaroni __________  100 GRAM  0,89

MAANDAG 29 OKTOBER, DINSDAG 30 OKTOBER 

EN WOENSDAG 31 OKTOBER

  Wild weekend!!!
Hazebout, reebiefstuk, 
Wild goulash, parelhoen
MET GARNITUUR O.A. RODE KOOL, SPRUITJES, PUREE

Volop verse soepen
dagelijks vers!!!

0,79

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

Film- en Stamppotavond
Muze in ’t Groen organiseert op zaterdag 27 oktober a.s. een Bosbioscoop 

in het clubhuis van Hockeyclub Voordaan. Als voorilm wordt vertoond 
‘Daniël’ met o.a. Groenekanner Frederik Stuut en als hoofdilm ‘Ober’ van 
Alex van Warmerdam. Om 19.00 uur staat de Stamppot gereed en om 20.00 
uur start de ilmvoorstelling. De toegang is vrij.

Ingezonden mededeling

Fairtrade menu in Bij de Tijd
Na een succesvol Fairtrade lunchbuffet tijdens de World 

Fair Trade Day van 12 mei jongstleden kunnen gasten in 

Wijkrestaurant Bij de Tijd nu van een Fairtrade menu 

genieten. Op de maandelijks terugkerende thema-avond  

kiest Bij de Tijd er deze maand voor om aan te sluiten bij  

de Nationale Fairtrade-week en serveert zij op  

zaterdag  3 november 2012 een Fairtade menu.

In samenwerking met Wereldwinkel De Bilt en de werkgroep Fairtrade De 
Bilt zijn de ingrediënten voor betreffend menu vastgesteld en kan er een 
mooi en verantwoord menu geserveerd worden. Tijdens de avond zal Flo-

rian Wolff de muzikale honneurs waarnemen. Florian Wolff is een bevlogen 
muzikant, die onderzoekt hoe hij als artiest een positieve bijdrage kan le-

veren aan een duurzame wereld. Naast het gebruik van een 100% recycle-

bare platenhoes en ecovriendelijke band T-shirts is hij gedreven om groene 
energie te gebruiken tijdens zijn optredens. Met een bijzonder concept heeft 
hij inmiddels op meerdere plaatsen diverse mensen geïnspireerd, zowel op 
Lowlands als in de HMH tijdens de Nacht van de Duurzaamheid. 

Gasten kunnen ook kennismaken met een keuze uit het assortiment Fair-
trade producten van de Wereldwinkel, die daarvoor met een ruim aanbod 
aanwezig zal zijn. Gasten die dat gezellig vinden kunnen plaatsnemen aan 
een aanschuiftafel; ook kan er voor een vegetarische variant van het menu 
gekozen worden, mits dat bij de reservering wordt doorgegeven. Het is 
noodzakelijk om te reserveren!

Dat kan t/m maandag 29 oktober via telefoonnummer 030-2209615 (vanaf 
11.00 uur) of per e-mail via contact@restaurantbijdetijd.nl. De ingang van 
het restaurant bevindt zich aan de Dr. H. Kamerlingh Onnesweg/ hoek No-

bellaan.

Soroptimisten zetten zich in om 
vrouwen sterker te maken

door Guus Geebel

‘Je zou kunnen zeggen dat Soroptimisten vrouwen zijn die zich inzetten voor vrouwen die minder 

bedeeld zijn dan de vrouwen die deel uitmaken van de club.’ aldus Christine Gispen. Zij is sinds kort 

president van Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven, een seviceclub van vakvrouwen die zich inzetten 

voor de positieverbetering van vrouwen en kinderen.

Zij doen dat door lokale, nationale en 
internationale projecten niet alleen 
inancieel, maar als het nodig is ook 
met handen en daadkracht te steunen. 
Een lokaal voorbeeld is de steun aan 

Voedselbank De Bilt. 

Soroptimist International bestaat uit 
een netwerk van bijna 100.000 vrou-

wen, verspreid over de hele wereld. 
In Nederland zijn honderd clubs met 
zo’n 3000 leden actief. De Biltse club 
telt dertig leden. Voorwaarde om lid 
te worden is wonen of werken in de 
gemeente De Bilt. ‘In principe word 
je voor het lidmaatschap gevraagd, 
maar werkende vrouwen die de doel-
stellingen onderschrijven kunnen zich 
ook zelf aanmelden. We willen zoveel 
mogelijk verschillende beroepen en 
leeftijden binnen de club en komen 
eenmaal per maand bijeen. We zijn 
de enige echte vrouwenserviceclub, 
maar in werkwijze verschillen we niet 
veel van gemengde clubs. We zijn er 
trots op dat Soroptimist International 
ten opzichte van andere serviceclubs 

het meeste sponsorgeld genereert.’ 
Soroptimist International treedt ook 
op als adviesorgaan van de VN voor 
vrouwenzaken. De naam Soroptimist 
komt uit het Latijn: Sorores (zusters) 
die het optimum (beste) nastreven. 

Debat

‘Naast het steunen van verschillende 
projecten willen we ook met elkaar 

praten over onderwerpen die ons al-
lemaal aangaan. We doen dat onder 
het motto: ‘door met elkaar te pra-

ten, kun je elkaar beter verstaan’. Het 
spreekt ons als serviceclub aan op 

deze manier ook aan fundraising te 
doen. Daarbij past het maatschappe-

lijk debat over kunst en cultuur dat de 
Biltse club op woensdag 7 november 
in de Mathildezaal van het gemeen-

tehuis organiseert onder de titel: Uit 
de kunst of is kunst Uit. Het onder-
werp heeft niet direct met vrouwen 
en kinderen te maken, maar wel met 
maatschappelijke betrokkenheid en 
een belang dat een serviceclub als wij 
hecht aan kunst, cultuur en educatie’, 
zegt Christine Gispen. 

Sprekers

‘Debat is de voornaamste insteek die 
avond. We nemen geen positie in en 
het is zeker geen politiek debat, maar 
we proberen wel bewustwording te 
creëren. 

De uiteindelijke uitkomst kan zijn 
dat je anders gaat nadenken over hoe 
kunst en cultuur in de maatschap-

pij geinancierd wordt.’ Alwine Rei-
nink vertelt dat het onderwerp voor 
het debat is ontstaan toen de kunst-

bezuinigingen de gemoederen link 
bezighielden. Sprekers bij het debat 
dat wordt geleid door professor Wil-
lem Hendrik Gispen, zijn museumdi-
recteur Stef van Breugel, jurist Dolf 

Segaar en de Biltse cultuurwethouder 
Bert Kamminga. Intermezzo’s zijn er 
van het Couperus Kwartet, bestaande 
uit cellisten van het Residentie Orkest 
en kunstenaar Alex Jacobs, de Nieu-

we Rembrandt.

Opbrengst

De opbrengst van de debatavond, 
die mede mogelijk is gemaakt door 
een aantal sponsors, is bestemd voor 
de stichting Casud. Dat is een klein-

schalige organisatie die microkredie-

ten verstrekt aan vrouwen in de regio 
Tamale in Noord-Ghana. Casud is 
opgericht door een Nederlandse stu-

dent die nauw contact heeft met orga-

nisatoren ter plaatse. Die benaderen 

groepen vrouwen die met een klein 
startbedrag een kleine nering kunnen 

beginnen. Elke groep bestaat uit 25 

vrouwen en inmiddels zijn er 45 groe-

pen. ‘Toen we drie jaar geleden be-

gonnen het project te steunen hebben 
we besloten dat niet eenmalig te doen. 
We steunen het nu voor de derde keer 

en daarmee hebben ze een substanti-
eel bedrag van ons ontvangen om een 
aantal nieuwe groepen vrouwen met 
microkrediet te steunen.’ 

De oprichter van de stichting zal op 

7 november aanwezig zijn. Kaarten 
voor de debatavond kosten 20 euro en 

zijn te bestellen via debiltbilthoven@
soroptimist.nl.

V.l.n.r. Alwine Reinink, Christine Gispen, Nicolette Kunze, Marijke 

Timmermans, Claudie Douwes Dekker en Janneke Versteeg.

Afgelopen maandag ging de Broem-cursus in De Bilt om 9.00 uur van start. De heer Jan Westeneng (64 jaar) uit 

Bilthoven deed voor de eerste keer mee aan deze rijvaardigheidstest. Instructeur Otto Doornenbal was na aloop van 
de rit bijzonder tevreden. Binnen in het WVT gebouw werd de theorie in kleine groepjes opgefrist en ondergingen de 

deelnemers een hoor- en ogentest. [KP]

MEEbus in De Bilt
De Meebus staat, vrijdag 2 november a.s.van 10.00 tot 12.00 uur bij het 
Winkelcentrum Planetenbaan in De Bilt. Iedereen met een beperking, han-

dicap of chronische ziekte kan in de bus terecht voor informatie en advies 
over bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding. 

Hervormingsavond in Groenekan

Op woensdag 31 oktober a.s. wordt Hervorming dag gevierd in de Her-
vormde Kerk te Groenekan. Ds. L.A. den Butter (Chr. Ger. predikant te 
Culemborg) verzorgt het appelwoord. Kinder- en kleinkoor Jubilate uit 
Maartensdijk brengen o.l.v. Nelly van de Broek een aantal liederen ten 
gehore terwijl Edwin Droogendijk de koor- en samenzang begeleidt aan 
het orgel. 

Aanvang: 19.30 uur. Na aloop er is gelegenheid voor ontmoeting met 
kofie en/of fris. De algehele leiding is in handen van G.A van Ginkel, 
pastoraal werker in Groenekan. 
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‘Langs de Julianalaan en achter de Vinkenlaan’

door Henk van de Bunt

Zaterdag 10 november presenteren Ellen Drees en Rienk Miedema hun nieuwe boek over ’t 

Jodendom in Bilthoven. De presentatie vindt plaats in de Openbare Bibliotheek in de Kwinkelier te 

Bilthoven. Vanaf 10.30 uur is iedereen van harte welkom en om 11.00 uur zal burgemeester Arjan 

Gerritsen het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Ook zullen de twee oudst bekende  

oud-Jodendommers van ’t Jodendom een exemplaar ontvangen.

Bij Bilthoven denken mensen over 

het algemeen aan een fraai groen dorp 

met mooie villa’s. Maar weinigen 

zullen de plaats associëren met een 

volksbuurt. Doemt al snel de vraag op 

of De Bilt meer van dergelijke ‘buur-

ten’ kende. Ellen: ‘Ik denk dat de 

oude Tuinstraat (nu de Jasmijnstraat) 

het meest in de buurt komt. Ook op 

de Akker en in steegjes aan de Dorps-

straat waren vergelijkbare woningen 

als op het Jodendom’.

In het boek ‘Het wonder van Biltho-

ven’ (2006) van Kirsten Szameitat 

over 100 jaar SCHC wordt het Jo-

dendom de ‘armenbuurt van Biltho-

ven’ genoemd en geestverwanten van 

Kees Boeke nemen het op voor de 

arbeiders die daar wonen en noemen 

het ‘de schandelijke woningtoestand 

te Bilthoven’. 

Fries

De Fries Rienk Miedema woont sinds 

1964 in De Bilt. ‘Zelf kende ik de 

wijk niet, ben hier in 1964 gekomen, 

woonde een paar jaar op kamers en 

kwam bijna niet in Bilthoven. Het zat 

al een tijdje in mijn achterhoofd, maar 

vorig jaar januari op de medewerkers-

avond van WVT zat ik bij Wim de 

Vlieg aan tafel en toen ontspon er een 

verhaal over ‘t Jodendom en vanaf 

die tijd ben ik gaan denken, praten en 

verzamelen van info’. Rienk kent in-

tussen veel mensen die van oorsprong 

uit het Jodendom komen. 

Samen met Rienk Miedema schreef 

Ellen Drees ‘Een Rondje De Bilt’: 

‘Dat is mijn favoriete boekje omdat 

het gaat over een periode waarin ik 

in De Bilt opgroeide. Samen hebben 

we ook De Bilt en Bilthoven in oude 

prentbriefkaarten samengesteld. Dit 

was voor mij een mooie gelegenheid 

om de geschiedenis van de buurt te 

onderzoeken vanaf het begin tot het 

einde’. Rienk: ‘Het was inderdaad 

een echte volksbuurt, maar in de stad 

Utrecht zou zo’n buurt niet zijn op-

gevallen. Later werden de bewoners 

wel als gewone mensen gezien en 

ontstond er normaal sociaal verkeer. 

Op ’t Jodendom stonden op het laatst 

tachtig woningen waar zo’n vijfhon-

derd mensen woonden’. Ellen: ‘Mijn 

bedoeling van het boek was niet het 

afzetten van het Jodendom tegen het 

chique Bilthoven, maar om de ge-

schiedenis in kaart te brengen aan de 

hand van archiefmateriaal dat in het 

RHC Vecht en Venen te vinden is. 

Aversie tegen (onaantrekkelijke) ar-

beiderswoningen/volksbuurten is niet 

alleen in (het latere) Bilthoven te zien. 

Omstreeks 1880 gaan er al stemmen 

in De Bilt op, dat het dorp ontsierd 

wordt door de vele nieuwgebouwde 

arbeiderswoningen. Om de bouw van 

nieuwe arbeiderswoningen tegen te 

gaan wilde een van de leden van de 

Armencommissie b.v. dat de commis-

sie geen hulp zou bieden aan mensen 

in de nieuwe arbeiderswoningen’. 

Materiaal

Ellen Drees: ‘Het materiaal dat ik ver-

zameld heb uit de archieven van het 

RHC Vecht en Venen gaat (als ik het 

geordend heb) naar het documenta-

tiecentrum van de Historische Kring 

d’Oude School. Dit zijn kopieën van 

archiefstukken en tekstbestanden 

waarin ik gegevens uitgewerkt heb 

(b.v. van het kadaster en de bevol-

kingsregisters). Er is een oude video 

van het Jodenkerkhof met commen 

taar van Tjitse Langerveld, die door 

het RHC Vecht en Venen gedigitali-

seerd is en daar te bekijken. Ook een 

deel van de afbeeldingen komt daar 

vandaan. Rienk Miedema heeft van 

oud-Jodendommers veel oude foto’s 

gehad en die heeft hij opgeslagen in 

zijn computerarchief.

Ellen heeft zich in de samenwerking 

vooral geconcentreerd op het materi-

aal dat in het archief van de gemeente 

De Bilt aanwezig is, zoals documen-

ten over de bouw, het onderhoud en 

de afbraak van de gemeentewonin-

gen, het kadaster, bevolkingsregis-

ters, Biltse kranten enzovoort. In het 

begin was er zeer regelmatig contact 

om de stand van zaken en vooruitgang 

door te spreken. Rienk Miedema: We 

hadden een duidelijke taakverdeling: 

Ellen zou het historische deel van 

het ontstaan van ‘t Jodendom ver-

zorgen en ik de rest. Voorlopig is er 

geen nieuw project te verwachten. De 

tentoonstelling over 900 jaar De Bilt 

vraagt op dit moment van Ellen Drees 

alle aandacht op. Maar samenwerking 

in de toekomst is niet uit te sluiten.

Reunie

Op 10 november verwachten de au-

teurs veel ‘oud-jodendommers. Mie-

dema: ‘Het is voor hen een soort 

reunie, maar iedereen is welkom na-

tuurlijk. Tevens is er in de bibliotheek 

een expositie van een 40-tal foto’s uit 

het boek. Ignace de Jong zorgt voor 

de muzikale omlijsting en er is een 

hapje en een drankje’. 

De oplage van het boek is 1250, 

waarvan meer dan de helft al gere-

serveerd. Bestelde boeken kunnen 

vanaf 11 november afgehaald worden 

bij Rienk Miedema Berlagelaan 115 

en Ellen Drees Nieuwstraat 44. De 

kans is groot dat het boek snel uitver-

kocht zal zijn, er komt geen tweede 

druk. Vanaf 10 november is het boek 

verkrijgbaar bij: Bilthovense Boek-

handel-Julianalaan, Henk Hillen-Pla-

netenbaan, Readshop- Hessenweg en 

Godefroy Boeken-Nieuwstraat

Ellen Drees: ‘Er waren natuurlijk al wel verhalen over het Jodenkerkhof 

bekend - o.a. door de vroegere gemeentesecretaris en historicus P. H. Damsté 

-, maar dat gaf maar een beeld van een deel van de geschiedenis -voornamelijk 

de Lange Buurt (foto) -van het Jodendom. 

Jubileum 

Ajo Dansa Senang

Op zondag 28 oktober is het 10-jarig jubileum van Ajo Dansa Senang in 

H.F. Witte centrum te De Bilt. De afgelopen jaren hebben diverse bands en 

artiesten uit binnen- en buitenland daar opgetreden met diverse genres o.a. 

Country of Rock & Roll.

 

Op deze jubileumzondag treden op The Entertainers en Marabunta. Ook ge-

ven een aantal zangeressen en een zanger hun muzikale medewerking aan 

het feestelijk gebeuren. In de pauze is er gelegenheid voor Linedance. Er is 

uiteraard een Indonesische keuken aanwezig met hapjes en diverse snacks. 

De zaal is geopend van 11.30 tot 18.00 uur. De aanvang is om 12.00 uur. 

Voor informatie en of reserveringen: bellen of sms’en tel. 035 6858262 

b.g.g. (voicemail) of mailen naar info@ajodansasenang.nl

MS Collecteweek 
Al bijna 20 jaar zet het Nationaal MS Fonds zich in voor mensen 

met Multiple Sclerose, beter bekend als MS. MS is ziekte van het 

centrale zenuwstelsel. Door nog onverklaarbare redenen valt je 

eigen lichaam dit zenuwstelsel aan. Hierdoor ontstaan allerlei 

fysieke ongemakken, bij de een heftiger dan bij de ander. 

Het Nationaal MS Fonds richt zich op toegepast wetenschappelijk onder-

zoek, patiënten-begeleiding en voorlichting. Het onderzoek richt zich op 

het heden en nabije morgen en heeft daarbij de kwaliteit van leven hoog in 

het vaandel staan. 

Collectanten

Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven? 

Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woon-

plaats de collectebus en overlegt in welke straat u wilt collecteren. De MS 

collecteweek is dit jaar van 19-24 november. Gemiddeld zet u zich 1 avond 

per jaar in. 

Meer informatie: Bel 010 5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl

Geheugentraining
Zoals bewegen goed is voor lichaam en geest is het ook goed om 

onze hersens in beweging te houden. Iedere dinsdagmiddag, 

vanaf 14.30 uur wordt er een quiz in Dijckstate aangeboden in 

‘Quiz En Zo’ onder leiding van Joke Peek.

Elke week een ander thema, bijv. vervoer, binnen en buitenland, amuse-

ment, taal, natuur, dieren, sport en vele andere onderwerpen. Het gaat er 

niet om wie het meeste weet, maar door, alleen of samen met anderen de 

quiz te doen, bent u actief bezig en stimuleert u uw geheugen. De onderwer-

pen van de quiz geven vaak een hoop gespreksstof. Herinneringen komen 

boven en er wordt besproken vaak hoe het vroeger ging en natuurlijk ook 

hoe het nu is.

Er wordt twee maanden op proef gedraaid en bij voldoende belangstelling 

blijven de middagen gehandhaafd. De startdatum is dinsdag 6 november 

om 14.30 uur (tot plm. 16.00 uur) in de cursusruimte aan het Maertensplein 

96. De kosten bedragen 3 euro inclusief een kopje kofie of thee. Voor in-

lichtingen: 0346-214161 en www.swodebilt.nl

Welkom in het Comcafé 
Het Comcafé is een plek waar je kunt kennis maken met 

de eerste beginselen van het Verbindend Communiceren 

gebaseerd op Geweldloos Communiceren ontwikkeld door 

Marshall Rosenberg. 

Deze ochtend is open voor iedereen en er zijn geen kosten aanverbonden. 

Na een kopje kofie of thee tussen 9.30-10.00 wordt er gepraat in verschil-
lende rondes, met de intentie om elkaar te respecteren, te accepteren en met 

openheid te luisteren naar de verschillen. Vanuit deze basis is er vertrouwen 

om te delen en kan er verbinding ontstaan tussen de deelnemers. Het is ie-

dere keer een verrassing wat er kan ontstaan, als er op een open aandachtige 

manier geluisterd wordt.

Het onderwerp voor 30 oktober is ‘magie’. Wat betekent magie voor je? 

Waar kom je het tegen? Wat doet magie? Hoe ervaar je magie? Op deze 

vragen zoeken we antwoorden die voor ons op dit moment waar zijn. Wil je 

er dinsdag 30 oktober bij zijn in de koepel op de Kanonsdijk 7 Groenekan, 

dan graag aanmelden bij Anke via mail regenboogtrainingen@gmail.com 

of tel.030 7850595.

Rienk Miedema en Ellen Drees bij de foto van de Lange Buurt in de bibliotheek 

in Bilthoven, waar nu al een expositie is van de foto’s over deze volksbuurt 

van weleer.

 



GRATIS*
Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende 

TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde

seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP WWW.NAGELFASHION.NL

*BIJ AANKOOP VAN 3 PRODUCTEN, HET 4E GRATIS! COMBINEREN 

UIT VERSCHILLENDE TC TEN CATE COLLECTIES IS MOGELIJK 

M.U.V. DE MULTIPACKS EN BEPAALDESEIZOENSCOLLECTIES. 

HET LAAGSTGEPRIJSDE PRODUCT IS GRATIS.

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

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

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

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

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

 

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

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

 

Erkend Bovag rij-instructeur voor motor- en autorijbewijs
* Altijd een gratis kennismakingsles
* Ook verlaagde motor (voor personen<1,65m)

Leo Driehuis, Burg.Huydecoperweg 16, 3615 AD Westbroek
www.3-huis.nl, info@3-huis.nl, 0651 368 995

Alleen voor Vierklanklezers, meld dit bij reservering! 
Tijdelijk € 50,- korting op de actiepakketten auto en motor

Landelijk het juiste adres voor de aanschaf van 

een verrekijker!

De grootste colleci e van Nederland bij;

House of Outdoor & Opi cs
Diependaalsedijk 12-14 in Maarssen

T. 0346-556166  www.houseofoutdoor.nl

Maandag en dinsdag gesloten!

Waldkornpuntjes

Bosvruchtenslof

 nu

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

4+1gratis

7,25

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

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 

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 DS3 1.6 VTI 16V 2011 31.000 ZWART MET,  CRUISE C,  CLIMATE C,  ER,  CV,  SB,  

AIRDREAM RAD/CD,  MLV,  ABS,  LMV  € 15.500,00 

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 

CITROEN EVASION 2.0 16V AUT 2001 225.000 D ROOD MET,  7 PERS,  ER,  CV,  SB,  ESP,  TREKH  € 2.250,00 

FORD FIESTA 1,3 COOL EN SOUND 2007 68.000 ZILV GRIJS MET,  AIRCO,  RADIO CD,  CV,  ER,  TREKHAAK  € 6.750,00 

RENAULT CLIO 1.2 16V EXTREME 2002 122.000 L BLAUW MET,  ESP,  ER,  CV,  SB,  ZONNEDAK,  RAD/CD  € 4.500,00 

PEUGEOT 1007 1.6 16V GENTRY 2005 97.000 ZWART MET,  AIRCO,  ABS,  PANORAMADAK,  LMV

AUTOMAAT RAD/CD,  MLV,  ER,  CV,  SB,  CRUISE C  € 6.950,00 

PEUGEOT 207 SW 1.6 VTI 16V 2009 174.000 GEEL/GROEN MET,  ABS,  AIRCO,  RAD/CD,  LMV,  

OUTDOOR PANORAMADAK,  TREKHAAK,  MLV,  ER,  CV,  SB  € 8.950,00 

PEUGEOT 307 SW 1.6 16V HDIF 2006 115.000 GRIJS/BRONS MET,  AIRCO,  ABS,  AIRBAGS,  ER,  CV,  SB

CRUISE C,  RAD/CD,  REGENS  € 8.750,00 

PEUGEOT 406 2.0 16V BREAK GENTRY 2003 167.000 D BLAUW MET,  ABS,  CRUISE C,  RAD/CD WISS,  ESP  € 3.750,00

VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT 2007 198.000 GRIJS MET,  LEDER INT,  CLIMATE C,  ABS,  ESP,  ASR,  

LMV,  RAD/CD/NAV,  PARKEERS,  TREKH,  XENON  € 17.945,00

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

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

Het 3e mapje 

kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten 

Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij 

onderstaande 

adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten

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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Tachtig jaar geschiedenis in 
levensverhalen

Achttien maanden lang heeft De Vierklank twee keer per maand aandacht besteed aan  

het project De Bilt Schrijft. De mooiste, meest bijzondere verhalen worden eind van dit jaar 

gebundeld in het jubileumboek ‘Verhalen van vroeger en nu, uit De Bilt, Bilthoven, Groenekan, 

Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek’ dat begin maart 2013 verschijnt.  

Tot 1 januari kan het met korting worden besteld.

‘Het wordt een stevig boek, gebon-

den, vierkant (23 x 23 cm), volledig 

in kleur, dat ruim 200 pagina’s zal be-

vatten,’  zegt projectleider Petra Cre-

mers. ‘Geen geschiedenisboek, maar 

een boek vol persoonlijke verhalen. 

De inhoud beslaat een periode van 

bijna tachtig jaar. Te beginnen met 

een verhaal uit 1934. In dat jaar ver-

huisde Hiety Grimm met haar familie 

van Batavia naar Hollandsche Rading 

waar ze op 31 augustus voor het eerst 

Koninginnedag vierde. Onder het the-

ma ‘feest’ valt ook het verhaal van Ad 

Verhoef: Koninginnedag anno 2012 

in Westbroek.’

‘Aanleiding voor ons project is het 

900-jarig bestaan van de gemeente,’ 

aldus historica Wilma van der Laan 

die vanaf de start betrokken is bij het 

project. ‘Het uitwisselen van verhalen 

is een van de oudste tradities die men-

sen hebben om zich met elkaar te ver-

binden. Ons project De Bilt Schrijft 

sluit dus heel goed aan bij het jubi-

leum dat in 2013 wordt gevierd als 

feest van verbinding onder het motto 

‘Zes kernen, één toekomst’. Vandaar 

dat we ook hebben gekozen om de zes 

hoofdstukken van het boek, ieder ge-

wijd aan een ander dorp, te beginnen 

met een speciale ontmoetingsplek.’

Voor Groenekan is dat ‘Naast de bu-

ren’. In zijn verhaal vertelt uitbater en 

kok Ted van der Ham onder meer over 

de  aanschuiftafel waar hij bij de start 

van zijn dorpsbistro mee begon. Een 

citaat uit het verhaal: Het mooie was 

dat gasten meteen zeiden: ‘Dat is het 

principe van de Franse table d’hôte.’ 

Wij in Nederland zijn al gauw van: 

ik wil niet bij andere mensen zitten, 

mag ik m’n eigen tafeltje? Maar bij 

ons werkt het dus wel. Tien jaar la-

ter zie je dat de aanschuiftafel gepro-

moot wordt in vaktechnische bladen: 

restaurants moeten dit oppakken, bij-

voorbeeld voor alleenstaanden en ou-

deren. Dat ze ook gezellig buiten de 

deur kunnen eten en niet alleen aan 

een tafeltje hoeven te zitten.

Boek bestellen

Bij reservering van het jubileumboek 

voor 1 januari geldt een korting van 3 

euro. Binnen de gemeente De Bilt is 

de bezorging gratis. Meer informatie 

is te vinden op www.debiltschrijft.nl. 

Na tien jaar is de aanschuiftafel in Dorpsbistro Naast de Buren nog steeds een groot succes. 

Stichting
Kunst en Cultuur
De Bilt

Al 20 jaar voor u actief:

www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl

advertentie

Hanneke de Groot exposeerde
door Kees Pijpers

Vorige week vrijdag 19 en zaterdag 

20 oktober waren er voortdurend be-

langstellenden aan de Dorpsweg 218a 

in Maartensdijk. Daar in de ruimte, 

die tegenover restaurant Zilt en Zoet 

gelegen is, was jarenlang een stomerij 

gevestigd. 

In die nu lege ruimte was er op die 

twee dagen van 11 uur tot 17 uur iets 

heel moois te zien. Hanneke de Groot 

(51) exposeerde er haar acryl- en 

olieverfschilderijen. Als je dan hoort 

dat ze nog maar twee jaar geleden 

begonnen is met het schilderen, neem 

je toch je petje af want wat er alle-

maal te zien was, is  knap, gedurfd 

en krachtig. Verassend is het ook hoe 

zo’n kil gebouw warmte uitstraalt als 

er mooie schilderijen hangen.

Als antwoord op de vraag hoe ze hier 

terecht gekomen is, vertelt Hanneke 

dat haar vriendin Anja Metselaar, dat 

allemaal geregeld heeft en haar ook 

overal mee helpt. Als antwoord op de 

vraag hoelang ze bezig is met schilde-

ren vertelt Hanneke dat ze jarenlang 

onderwijzeres was op de basisschool 

en bij dat vak hoort ook tekenen. 

Maar tekenen is nog wel wat anders 

dan werken met olieverf. Toch is het 

haar gelukt en dat vinden ook de vele 

bezoekers. 

Als je Hanneke vraagt wat ze verder 

nog wil gaan doen dan vertelt ze se-

rieus: ‘Ik zou heel graag een mooie 

ruimte willen om mensen les te ge-

ven. Dat kan niet op deze plaats want 

dit wordt weer opslagruimte.’ 

Voor de tentoongestelde werk was aardig wat belangstelling.

Vrijwilligersorganisaties  

en de sociale media
Meer dan de helft van de Nederlanders is actief op Twitter, 

LinkedIn of Facebook. Onder hen zijn vele (potentiële) 

vrijwilligers. Maatschappelijke organisaties kunnen dan 

ook een grote doelgroep bereiken via Sociale Media. Tijdens 

de workshop ‘Sociale media voor uw organisatie’ leren 

organisaties hoe ze dit het slimst kunnen aanpakken.

Sociale media lenen zich uitstekend om nieuwe vrijwilligers te vinden, be-

staande vrijwilligers aan organisaties te verbinden en om een stichting of 

club eens link in het zonnetje te zetten. Wie sociale media handig inzet 
voor zijn organisatie krijgt toegang tot een grote achterban van vrienden en 

volgers. Maar hoe pakt u dat aan? Richt u zich tot de vriendennetwerken, de 

zakelijke netwerken of start u een weblog? En moet u daarvoor dan dage-

lijks Twitteren of berichten plaatsen? En wat kunt u eigenlijk uit LinkedIn 

halen? Met deze vragen gaan deelnemers van de workshop aan de slag.

Waar en wanneer?

Vrijwillig in Actie De Bilt organiseert de workshop, die voor maatschappe-

lijke en vrijwilligersorganisaties kosteloos is. De workshop vindt plaats op 

donderdag 8 november en duurt van 16.00 tot 19.00 uur in het gebouw van 

Het Rode Kruis aan de Sint Laurensweg 13, 3732 BA in De Bilt. 

Er is nog plaats voor een aantal organisaties, wees er snel bij want de work-

shops zijn snel vol. Aanmelden kan door te mailen naar info@vrijwilligin-

actiedebilt.nl of te bellen naar 030 7440595.

Jagtlust in het donker
Op zaterdag 27 oktober gaat op veel plekken in heel 

Nederland het licht uit tijdens de Nacht van de nacht.  

De Nacht van de Nacht wil mensen bewust maken  

van het gebruik van licht en van de mogelijkheden  

om lichtvervuiling terug te dringen.

De gemeente De Bilt draagt hier ook aan bij door de verlichting van Jagtlust 

en het gemeentehuis in het laatste weekend van oktober uit te zetten. Licht 

in de buitenruimte vervult verschillende functies. Eén daarvan is het bevor-

deren van de veiligheid. Door voldoende verlichting zien we beter wat er 

om ons heen gebeurt en kunnen we verdachte of onveilige situaties eerder 

signaleren. Daar tegenover staat dat de gemeente vindt dat er wel op een 

verantwoorde en duurzame manier met verlichting omgegaan moet worden 

en dat lichthinder beperkt moet worden. Daarom zoekt zij naar structurele 

oplossingen om, zonder toe te geven op de veiligheid, verlichting in de 

openbare ruimte of een eficiënte en duurzame manier in te zetten.

Beleid openbare verlichting

Dit jaar start de gemeente nog met het opstellen van een beleidsplan voor 

openbare verlichting. Daarbij gaan we kijken naar de verschillende moge-

lijkheden voor duurzame verlichting. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik 

van LED-verlichting, het dimmen van verlichting, maar ook het toepassen 

van groene verlichting in het buitengebied. Er zijn talloze mogelijkheden. 

Per gebied wordt gekeken naar een optimale inzet van verlichting. Het be-

leidsplan openbare verlichting zal naar verwachting begin 2013 aan de raad 

voorgelegd worden. 



Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)
3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.debilt.wereldwinkels.nl

Cadeaus met een verhaal

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 15 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Maandaanbieding tajines 
De tajine is een oude kookpan uit 

Noord-Afrika, gemaakt van klei. Klei 

houdt de warmte goed vast waardoor 

de gerechten gelijkmatig verwarmd 

worden en al sudderend langzaam 

garen. In november met  
10% korting. Ook op het boekje 

erbij waarin je alles kunt lezen  

over hoe en wat.   

Big Fair Bag
Een afgevulde Big Fair Bag t.w.v. € 17,95 gaat voor € 9,95 

de deur uit. Het pakket bevat de volgende Fair Trade Original 

producten: twee pakken rijst, een blik kokosmelk, een pakje curry 

kruidenpasta, een les teriyaki woksaus, een les zoete chilisaus en 
een les ketjap manis. 

Maandaanbieding food
Vlokken puur van € 1,99 voor € 1,59 = 20% korting.

Koop dit 

pakket voor 

€  9,95 en krijg 

de Big Fair Bag 

t.w.v. € 7,95 

GRATIS 

Gratis 
Big Fair Bag
bij aankoop van dit 

culinaire pakket 

ondersteunt 

ƒ±

Fairtrade
Niet alleen in de Fairtrade Week maar het hele jaar 

door worden consumenten aangespoord  om fairtrade 

producten te kopen. Het assortiment met het certiicaat 
Fairtrade is uitgebreid en overal verkrijgbaar. En zeker 

in de Wereldwinkel!

Op naar Sinterklaas… 
Sinterklaasletters zijn weer volop beschikbaar.

Met een beentje. Iets aparts voor de kenners. Ca. 6 minuten bakken

COTE DE BOEUFF ................................100 GRAM € 1,55

Om te stoven; ca. 2½ uur. Heerlijk mals. Met een beentje

LAMS OSSEBUCCO ..............................100 GRAM € 1,00

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid en gemarineerd

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

Ouderwets stoofvlees. Heerlijk mals

RUNDER SUKADELAPJES ..............500 GRAM € 6,98

Gepaneerd en gekruid. Ca. 4 minuten bakken

KIPFILET SCHNITZELS ...................... 4 STUKS € 5,00

Uit onze traiteurhoek: met worst en vlees. 

Alleen nog warm maken!

ERWTENSOEP ....................................... 1 LITER NU € 4,00

Met o.a. varkenshaas, parmaham, kaas en zontomaat.

Ca. 15 min. op 180 graden

VARKENSHAASMEDAILLONS ITALIANO

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

Uit onze poeliershoek: met een beentje. Lekker gemarineerd

KIPKARBONADE’S ..............................100 GRAM € 0,60

Om zelf te braden. Lekker gekruid en gepaneerd

BALLEN GEHAKT ................................... 3 STUKS € 3,75

Voor de liefhebbers. Met een randje vet, de originele!

MAGRET DE CANARD ......................100 GRAM € 2,00

Van ons bekende varkensvlees. Ca. 6 minuten bakken

VARKENSFILETLAPJES ....................100 GRAM € 1,35

Om zelf ballen te maken. Lekker gekruid en met groente gevuld

BOERENGEHAKT .................................500 GRAM € 4,50

Lekker pittig beleg voor op de boterham. 

SAMBAL SPEK .........................................100 GRAM € 1,50

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 27 oktober. Zetfouten voorbehouden.

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

• 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

Raaijen Interieurs
*  ActIe  *

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

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

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

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Bosviolen

Viola cornuta

Diverse kleuren. 

Potmaat 9 cm.

Draagtray 6 stuks

van 3,49Dvoor

1,99

wk 43. Geldig van 25-10 t/m 31-10. OP=OP

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 Slecht zicht

Ik wil graag aandacht vragen voor de ietsers vanuit Bilthoven naar Maar-
tensdijk. Enkele jaren geleden is er een ietspad aangelegd Bronckhorstlaan/
Gezichtslaan; er zijn toen nieuwe bomen geplaatst en die zijn inmiddels 
behoorlijk gegroeid, zodat je auto’s niet ziet aankomen. Het is er behoorlijk 
onoverzichtelijk. Er ietsen hier veel scholieren, die daar oversteken en daar 
gaat mijn bezorgdheid ook naar uit. 
Persoonlijk vind ik dat er slecht over nagedacht is om in een bocht bomen 
te plaatsen.Ik heb de gemeente op de hoogte gesteld dat het daar erg on-

overzichtelijk is. Ik hoop door een beetje aandacht (Twitter, De Vierklank 
etc.) dat het er snel veiliger wordt. Ongelukken voorkomen is in de meeste 
gevallen beter’.
Hans - Bilthoven

In de voetstappen van  
Belle van Zuylen

Groep 1 en 2 van de Montessori-
school zijn voor de herfstvakantie in 
de voetstappen getreden van Belle 
van Zuylen. Gehuld in prinsessenjur-
ken en ridderpakken, bezochten zij ter 
ere van juffendag het Slot Zuylen in 
Maarssen Dorp. Tijdens de rondlei-
ding kregen ze veel te horen over het 

kasteelleven. 
Er werd o.a. getoond hoe er gekookt 
werd vroeger, waar de wapens be-

waard werden en waar de kasteelbe-

zoekers zich konden terugtrekken om 
een goed boek te lezen. 

De diepe stenen vensterbanken ga-

ven een mooie blik op de tuinen. 
Ook sprak de inmiddels tot trouwzaal 
omgetoverde kamer met zijn textiele 
wandbekleding met herten en vogels 
in het bos erg tot de verbeelding. Het 
was een sprookjesachtige dag. 
Julita Eysink en foto’s Vicky Pronk

Herinrichting Maertensplein in 2013
Afgelopen jaar waren er weer veel hevige regenbuien die op meerdere plekken in de gemeente voor 

linke wateroverlast zorgden. Zo ook op het Maerstensplein in Maartensdijk. De gemeente wil de 
regelmatig optredende wateroverlast aanpakken en zoekt nu samen met het waterschap naar een 

structurele oplossing om de waterhuishouding op en rondom het plein te verbeteren.

Hoewel de inhoud van het plan nog 
niet exact bekend is, zal uitvoering 
ervan overlast met zich meebrengen 
als gevolg van graafwerkzaamheden. 
Omdat er op het Maertensplein nog 
meer zaken spelen zoals verbetering 
van de openbare verlichting en de 
eerder aangekondigde verplaatsing 
en/of aanpassing van het kunstwerk is 
ervoor gekozen om deze onderdelen 
samen te voegen in één project waar-
bij het gehele plein wordt aangepakt. 
Door de werkzaamheden te combine-

ren kan er eficiënter gewerkt worden 
en blijft de overlast voor winkeliers, 
omwonenden en andere belangheb-

benden beperkt. De verwachting is 
dat er medio 2013 gestart kan worden 
met de uitvoering. Voor die tijd wor-
den belanghebbende partijen betrok-

ken bij het proces om tot een deini-
tief plan te komen. [HvdB]

De verwachting is dat er medio 2013 gestart kan worden met de herinrichting 

van het Maartensdijkse Maertensplein.

Culinaire workshop 
voedselovergevoeligheid bij Landwaart

door Henk van de Bunt

Op dinsdag 30 oktober a.s. organiseert groentespecialist Landwaart aan het  
Maartensdijkse Maertensplein een workshop voor consumenten met voedselovergevoeligheid.  

De workshop maakt onderdeel uit van de cursus ‘Voedselovergevoeligheid voor de  

groentespecialist’ die Landwaart heeft gevolgd. 

Met het organiseren van een culinaire 
workshop voedselovergevoeligheid 
speelt Landwaart in op de ontwikke-

lingen in onze samenleving.

 Nog steeds lijkt het aantal mensen 
dat te maken heeft met voedselover-
gevoeligheid toe te nemen en dit heeft 
veel impact op de maatschappij. ‘Er is 
meer kennis nodig om de consument 
op termijn het vertrouwen te kunnen 
blijven geven ‘, aldus Willem Land-

waart jr. ‘Het organiseren van een 

workshop voedselovergevoeligheid 
voor consumenten op de winkelvloer 
is uniek, maar wij willen consumen-

ten op die manier laten zien dat een 
voedselovergevoeligheid geen beper-
king is maar juist een kans om (weer) 
te genieten van de veelzijdigheid van 
verse producten.’ 

TV-kok Larisse

De workshop wordt georganiseerd in 
samenwerking met culinair schrijver 
en TV-kok Larisse van der Haar-Buij-

ze. Larisse is al ruim zeven jaar er-
varingsdeskundige op het gebied van 
voedselovergevoeligheid. Haar eerste 
kookboek ‘Lekker eten met voed-

selovergevoeligheid’ is verschenen 
in november 2010 en als compleet 
handboek onmisbaar voor iedereen 
die met voedselovergevoeligheid te 
maken heeft. Ook ontwikkelde zij 
een eigen kookprogramma op het ge-

bied van voedselovergevoeligheid en 
verzorgt zij vele workshops. Larisse 
is onlangs genomineerd voor Jonge 

Ondernemer van het Jaar, vanwege 
haar inzet voor voedselovergevoelig-

heid. Zie voor meer informatie www.
larisse.nl .

Workshop

De workshop start om 19.30 uur. 
Aanmelding voor de workshop is 

gewenst en deelname is kosteloos. 
Voor meer informatie over deze 
workshop of aanmelden, kan contact 
worden opgenomen met groentespe-

cialist Landwaart: tel. 0346 211330 of  
info@agf-landwaart.nl. Het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt, dus 
wees er snel bij.

Larisse van der Haar-Buijze (onlangs nog actief als jurylid bij de verkiezing van 

‘Beste Groenteman’), verzorgt de workshop.

Deze jeugdige ridder voelde zich 

uitstekend thuis op slot Zuylen.

De grote bomen op de hoek ontnemen het zicht.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)

Aanvraag reguliere procedure

• Bilthoven, Planetenbaan 29, het wijzigen van de voorgevel (03-10-2012)
 •  Bilthoven, Soestdijkseweg Zuid 280, het wijzigen van het gebruik 

(04-10-2012)
• Bilthoven, Sweelincklaan 11, kappen 1 spar (07-10-2012)
• De Bilt, Utrechtseweg 383, veranderen voorgevel (08-10-2012)

Verlengen beslistermijn

• Maartensdijk, Dierenriem 1, het veranderen van bestaand gebouw en het ver-
vangen gevels en aanbrengen verdiepingsvloer (6 weken)

Op grond van artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze besluiten 
geen bezwaar en/of beroep worden ingediend.
Verleende omgevingsvergunning regulier
•  Bilthoven, Julianalaan t.h.v. 16 a, kappen van 1 Amerikaanse eik 

(04-10-2012)
•  Hollandsche Rading, langs Tolakkerweg t.h.v. 112-117-144 kappen van 3 

berken (04-10-2012)
•  Hollandsche Rading, langs Tolakkerweg t.h.v. nr. 21 kappen van 2 berken 

(04-10-2012)

17-10-2012
[bron www.debilt.nl]

4 Belangrijke berichten voor u4 Belangrijke berichten voor u

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

Zondag 28 oktober opening
van de Kerstspiratie
In onze overdekte kassen is een groot Kerstparadijs ingericht. 
U kunt nu vast volop genieten van de sfeer en inspiratie 
opdoen om er een prachtkerst van te maken dit jaar!!!

Om lekker voordelig mee te 
nemen .... DE GAULTHERIA (Bergthee)
In potmaat 10 cm ø, prachtig en van superieure
kwaliteit. Tot 31 oktober a.s. betaalt u
géén 2,50 per stuk maar slechts ............................. 1,50

De huizenprijzen schieten 
omlaag ... NU VAN START 
Huisjes van LEMAX, LUVILLE, 11-STEDEN
DICKENSVILLE en alle andere  merken nu 
met een  super kassakorting van .............. 25%

Vanaf zaterdag 24 november

Het grootste en gezelligste 
winterevenement van Midden Nederland

Het bestuur van Kinderopvang De Bilt is op zoek naar

Sprankelende, professionele en betrokken 

toekomstige toezichthouders

Met de directie deelt u thema’s als de invulling van het maatschappelijk ondernemerschap 

tegen de achtergrond van kwaliteitsbeheersing door hoge oudertevredenheid van ouders over 

de Stichting in een krimpende markt en prijzendruk en de daarbij behorende vraagstukken 

rondom bedrijfsvoering en de inrichting van de bedrijfsprocessen. 

Kandidaten hebben bij voorkeur competenties op marketing- en/of  HRM-vraagstukken 

(arbeids-juridisch). Tevens is er affiniteit met kinderopvang en een bereidheid zich in de sector 

te verdiepen. 

Het bestuur heeft een toezichthoudende en adviserende rol, en zit in een transitie naar een 

Raad van Toezicht model. De Governance Code vormt hierin de leidraad voor bestuur, toezicht 

en verantwoording.  Het bestuur vergadert circa 7 keer per jaar. De gemiddelde tijdsinvestering 

voor de functies is 2 á 3 uur per maand. Bestuursleden ontvangen een vergoeding per 

bijgewoonde bestuursvergadering. 

Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij Yvonne Schers, voorzitter (06 –

113 667 14) of Tineke Plessen, algemeen directeur (030 - 225 19 98). 

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij u ook naar www.kinderopvang-debilt.nl

U kunt uw reactie mailen naar t.plessen@kinderopvang-debilt.nl. 

Kinderopvang De Bilt is een professionele onderneming met ruim 90 medewerkers.
Met 4 kinderdagverblijven en 8 vestigingen voor buitenschoolse opvang biedt

Kinderopvang De Bilt aan ruim 1000 kinderen de leukste kinderopvang in de gemeente De Bilt.

TE HUUR
BEDRIJFSRUIMTE

LARENSTEIN

VANAF CA. 133 m² 

TOT CA. 1.000 m²

NASSAU 

BEDRIJFSHUISVESTING 

BV

030-6917585 

WWW.NASSAU.NL

U vindt bij ons nu ook: trendy colshawls, poncho’s en beenwarmers

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Keurig 
gerepareerd!

We bieden u de volledige 

Stomerijservice!
•  Stomen
•  Wassen
•  Strijken
•  Kledingreparatie
•  SchoenreparatieAmbachtelijke

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 
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Het Westbroekse dorpshuis  
al weer bijna te klein

door Martijn Nekkers

De eerste Westbroekse dorpsborrel werd op vrijdagavond 19 oktober op succesvolle wijze  

gelanceerd. Exact 112 mensen (dat werd precies bijgehouden) wisten de weg naar de Christinafoyer 

in het Dorpshuis te vinden. Daar werd het al snel vol en moest de airco op  

volle toeren draaien om de temperatuur dragelijk te houden.

Oud en jong kwamen in de loop van 

de avond binnenstromen. Onder hen 

ook wethouder Kamminga die met ei-

gen ogen kon zien dat de investering 

van de gemeente in de nieuwe foyer 

op deze avond meer dan nuttig bleek 

te zijn geweest. Het evenement duur-

de tot 1.00 uur. Toen vonden dorps-

huisbeheerders Ad en Hilda Verhoef 

het ook welletjes.

Op deze avond werden er oude zwart-

wit beelden vertoond uit het verleden 

van Westbroek. Van die nostalgi-

sche ilms met een dorpsgezicht, een 
paard-en-wagen, spelende kinderen 
en hun moeders aan de was. 

En ja, toen opeens hoorden de bor-
relgasten boven het rumoer uit, het 

liedje ‘Het dorp’ van Wim Sonneveld. 

Toepasselijker kon het niet. Maar er 

waren ook meer eigentijdse beelden 

van de laatste Westbroekse Wieler-

ronde. 

Een litsende reportage met echt 
‘cleane’ renners die gewoon op eigen 

kracht die dag er een mooi wieler-

spektakel van hadden gemaakt.

Jongste Westbroeker

De avond zou worden geopend door 

‘de jongste Westbroeker’. Wie zou 

dat zijn vroegen de aanwezigen zich 

af? Het was een instinker van Ad Ver-

hoef. Die merkte bij zijn welkomst-

woord nog maar eens ijntjes op dat 
Westbroek op 1 juli 1957 ophield als 

zelfstandige gemeente te bestaan en 

toen werd samengevoegd met Maar-

tensdijk. 

Daarna zijn er dus geen Westbroe-

kers meer geboren. De laatste die 

voor die datum het levenslicht zag 

bleek Wijnand Hennipman te zijn. 

Zijn tweelingzuster Metje werd net 

iets eerder geboren. Zo kon Wijnand 

deze avond, niet zonder voldoening, 
zijn dorpsgenoten melden de jongste 

Westbroeker te zijn en dat dit altijd zo 

zou blijven. Met Ad en Hilda Verhoef 

bracht hij een toast uit op de avond en 

dat was meteen de oficiële opening 
van een hopelijk nieuwe traditie.

Originele prijzen

De bezoekers kletsten daarna gezel-

lig verder. Er was een verloting met 

originele prijzen, beschikbaar gesteld 
door de Westbroekse verenigingen. 

Wat te denken van een oefenavond 

bij de Westbroekse brandweer of 

twee maanden gratis meedoen met de 

koersballers? Zo waren er ook vrij-

kaarten voor ‘Westbroek Ontmoet’, 
een avond muziekles bij Vrienden-

kring en het bijwonen van een wed-

strijd van het eerste team van DOS 

maar dan als een echte VIP met alle 

egards die daar bij horen. 

Een quiz-spel was er o.l.v. Lia Ver-

heul. Zij week daarvoor wijselijk uit 

naar de grote zaal. Dat was een slim-

me zet want als er zo veel mensen 

zijn dan is het goed om de activiteiten 

wat te spreiden over meer locaties. Zo 

werd de eerste borrelavond in ieder 

geval ook een heel druk bezochte. De 

bezoekers hebben het erg naar hun zin 

gehad en waren enthousiast over het 

initiatief. Een vervolg komt er zeker. 

En dat is dan al op zaterdag 22 decem-

ber, helemaal in kerstsfeer. Maar eerst 
is er natuurlijk nog de Ladies Night 

op 9 november (vanaf 21.00 uur).

Het was druk op de Westbroekse dorpsborrel.

De dames keken geboeid naar het quiz-spel van Lia Verheul.

Megakoor in Opstandingskerk
Zondag 25 november voeren het Cantatekoor Bilthoven en het Orkest van Utrecht samen  

het bekende Requiem van Mozart uit. Vanwege de omvang van het koor - er meldden zich r 

uim 60 koorzangers - en het Orkest van Utrecht met 32 musici, vindt de uitvoering deze  

keer plaats in de Opstandingskerk aan de Eerste Brandenburgerweg in Bilthoven. 

Behalve het Requiem van W.A.Mozart 

staat ook de cantate 140, Wachet auf, 
ruft uns die Stimme van J.S. Bach 

op het programma. Solisten zijn so-

praan Joyce Vermeer, alt Petra van 
Dijk, tenor Maurice Rommers, bas 
Daniël Vecht en op het orgel Jonathan 
Kooman, de vaste begeleider van het 
Cantatekoor. 

Het Orkest van Utrecht en het koor 

staan in deze uitvoerig samen onder 

leiding van dirigent Herman Schim-

mel.

Het Cantatekoor Bilthoven is een 

projectkoor dat twee keer per jaar een 

programma uitvoert. De leden komen 

voornamelijk uit de omgeving van 

Bilthoven. Het Cantatekoor bestaat al 

ruim 15 jaar. Het Orkest van Utrecht 

is in De Bit en Bilthoven bepaald niet 

onbekend. Jaarlijks geeft het Orkest 

van Utrecht een concert in Bilthoven 

naast de diverse andere optredens in 

Utrecht.

Het concert begint om 16.00 uur. 

Voorverkoop tot 19 november bij 

Dapper Thuiskantoor, Julianalaan 36 
, Tobaccoshop Henk Hillen in winkel-
centrum Planetenbaan, beide in Bilt-
hoven en bij Optiek van Eijken op de 

Hessenweg 186 in De Bilt. 

Het Cantatekoor oefent voor het Requiem van Mozart.

Galaconcert met hitzangeres
2012 staat voor Westbroek in het teken van het 90-jarig jubileum van Mu-

ziekvereniging Vriendenkring. Na het Oranjeconcert in de feesttent en het 

Zomerfestival op het ‘dorpsplein’, is het op 3 november het moment van 
de Grand Finale: het Galaconcert in het Dorpshuis, met als speciale gast 
Judith Jobse.

Wie aan Galaconcert denkt, ziet lange jurken, rode lopers, glitter en gla-

mour. Precies dát vind je in het omgetoverde Dorpshuis op zaterdag 3 no-

vember. Iedereen is welkom om zich voor de gelegenheid feestelijk te kle-

den, wellicht zelfs een dansje te wagen op de klanken van ‘Somebody that 
I used to know’, ‘Relight my ire’, ‘Night like this’ en nog veel meer. Klap 
op de vuurpijl is het gastopttreden van zangeres Judith Jobse.

Judith Jobse werd in 2000 in een klap beroemd met de megahit ‘You’, maar 
zingt ook met andere nummers van het orkest uit volle borst mee. Als van-

ouds is er een loterij met heel veel prijzen. Extra tribunes zorgen ervoor dat 

er voor iedereen plek is en er ook nog ruimte overblijft om te dansen. En 

natuurlijk is het de perfecte gelegenheid om het gerenoveerde Dorpshuis 

eens van binnen te bewonderen.

Het Galaconcert begint om 20.00 uur en de entree is zoals gewoonlijk gra-

tis. De zaal gaat 15 minuten voor aanvang open.

Meer over Judith

Judith Jobse verwierf in 2000 nationale bekendheid toen ze de eerste talen-

tenshow op TV, Your Big Break, won. Haar nummer You stond 8 weken 
lang bovenaan de hitparade en ze ontving een gouden plaat en een TMF-

award. Ook was ze inalist voor het nationaal songfestival in 2004. Daarna 
verdween Judith een tijd lang uit de spotlights.

In september van dit jaar kwam het album ‘Inner Life’ uit van haar band 

Déva Dyne, waarmee ze nu nationaal en internationaal de aandacht trekt. 
Meer informatie kun je vinden op www.judithjobse.nl en www.devadyne.

com



Voedingsadvies voor een gezonder leven

Mensen denken bij een diëtist meestal aan 

afvallen, maar voedingsadvies houdt veel 

meer in. “Mensen met bijvoorbeeld darm-

problemen of voedselovergevoeligheid 

knappen enorm op zodra ze hun eetge-

woonten aanpassen”, vertelt Berna Wijnen-

Floor. De voedingsdeskundige houdt sinds 

kort praktijk in Maartensdijk en Westbroek.

“Bij spijsverteringsklachten of voedingspro-

blemen tijdens de zwangerschap heeft men 

aan een paar consulten meestal genoeg. 

Bij diabetes duurt de begeleiding vaak lan-

ger. Bij kinderen spelen weer andere zaken. 

Want kun je nog wel gewoon met vriendjes spelen als je anders moet 

leven? En mag je dan nooit meer dat lekkere toetje?” Speciaal voor deze 

groepen - kinderen en diabetespatiënten - volgde Berna aanvullende op-

leidingen. Maar vanzelfsprekend is iedereen die zijn eet- en leefgewoonten 

wil (of moet) veranderen welkom bij Floor Advies Voeding. Berna studeer-

de vier jaar Voeding en Diëtetiek en is gediplomeerd diëtist. 

In Maartensdijk en Westbroek

Op maandagavond en vrijdag houdt Berna praktijk in de Huisartsenprak-

tijk Molenweg in Maartensdijk en op donderdag in Medisch Centrum West-

broek. Ook geeft ze voedingsvoorlichting op kinderdagverblijven, scholen 

en bij bedrijven. 

Voor meer informatie - ook over vergoedingen door uw zorgverzekeraar - 

kunt u bellen of mailen: 06 27522877 of flooradviesvoeding@gmail.com. 

Floor Advies Voeding is aangesloten bij de Voedingsadviesgroep Utrecht 

(www.voedingsadviesgroep.nl)

Styled by Juuls is niet voor niets verkozen als ‘Shop of the Month’ 

door het fantastische merk Anecdote. Waar de behoefte vandaag de dag groot is 

naar aandacht voor de klant... bent U hier aan het goede adres!

De eigenaresse Juliet is in 2003 afgestudeerd aan de HKU modevormgeving 

en runt met veel enthousiasme Styled by Juuls.

Interessante combinatie is het kleine dorp Maartensdijk, waar merken worden 

verkocht met internationale allure... Waardoor Styled by Juuls een zeer 

eigenwijze mix is geworden voor jong en oud!

ANECDOTE | TRAMONTANA | DARLING | MISS BARON 

SISTERS POINT | YDENCE | BARONG BARONG | NOE PUMPS

Styled by Juuls | Dorpsweg 128 | 3738 CJ Maartensdijk | www.styledbyjuuls.nl

Open:  di t/m vrij 10.00u – 17.00u   zat 10.00u – 16.00u

Op zoek naar de Korssesteeg in 

Westbroek doemt gelijk al de vraag 

op: ‘welke?’ In een artikel in St. 

Maerten - het tijdschrift van de His-

torische Vereniging Maartensdijk 

- (augustus 1996) lezen we: ‘Vanaf 

Persijn wordt Westbroek bereikt via 

de Achterweteringseweg. 

Bij de boerderij met huisnummer 70 

krijgt deze weg plots een heel ander 

verloop; hij buigt haaks naar het zui-

den. Het nu volgende tracé loopt tot 

aan de dr. Welfferweg parallel met 

de bestaande kavelgrenzen. Het is 

ingepast in het oude landschap. Dit 

relatief korte stuk weg werd in 1892 

door burgemeester De Waal Male-

feijt van Achttienhoven de Korsen-

steeg genoemd. Een halve eeuw la-

ter - om precies te zijn in een brief 

van het provinciaal bestuur van 20 

juni 1944 - heet dit zelfde stuk Kors-

sesteeg’. Nog weer eens zesenzes-

tig jaar later (mei 2010) is er in het 

‘Beeldkwaliteitsplan Kromme Rijn-

gebied +’ opeens sprake van een an-

dere Korssesteeg: ‘De Korssesteeg 

is een nieuwe weg, voortkomend 

uit de herinrichting Noorderpark. 

Aan beide zijden van de weg ligt een 

bermsloot’. 

Naam

Intussen zijn we er wel uit: Er is 

sprake van één Korssesteeg (of Kor-

sensteeg) en de later ingestelde ge-

slotenverklaring i.v.m. wering van 

het sluipverkeer betreft het als eerste 

omschreven tracé. De festiviteiten 

rond de picknick- of zitbanken zul-

len plaatsvinden aan het eind van het 

nieuw aangelegde (verlengde) deel 

van de Korssesteeg. Blijft de vraag 

naar de juiste naam en het ontstaan 

ervan. 

Niemand

Aan de ‘oude’ Korssesteeg woonde 

niemand. Misschien was het daarom 

dat hij lange tijd naamloos bleef. 

Tussen 1850 en 1900 worden door 

B. en W. van Maartensdijk wel ze-

ven verschillende omschrijvingen 

gegeven aan deze weg, meestal met 

behulp van de namen van de twee 

oude aansluitende wegen en de om-

ringende gemeenten. Na 1872 werd 

de naam eenvoudigweg ‘Donse-

laarsteeg’, genoemd naar de laatste 

tolgaarder Hendrik Donselaar. Van 

1817 tot 1859 was Cornelis van Zijt-

veld eigenaar van die oorspronke-

lijke zandweg. 

Na zijn overlijden ging de eigendom 

over op de weduwe; in een oficieel 
schrijven genoemd als R. van Dijk, 

Weduwe van Kors van Zijtveld’. Nu 

is volgens van Dale Kors een jon-

gensnaam, afkorting van Korsten (of 

Karsten). Van Zijtveld zal in zijn om-

geving bekend hebben gestaan als 

Kors en niet als Cornelis. Dat werd 

nog eens bevestigd in latere corres-

pondentie.

Steeg

Na 1872 raakte de naam Donselaar-

steeg in zwang, maar ook de naam 

Korssesteeg of Korsensteeg werd 

veelvuldig gebruikt. De eerste vari-

ant was niets anders dan ‘Kors zijn 

steeg’, uitgesproken in de lokale 

omgangstaal. Landelijk gezien was 

deze ‘straatnaam’ dus een exemplaar 

van een zeldzame soort. Ter plaatse 

was het een vertrouwde aanduiding. 

De naam overleefde Cornelis en 

vervolgens zijn vrouw Reyertje. De 

naam werd ook opgenomen in de 

sinds 1853 verplichte wegenleggers. 

Het heeft tot eind 19de eeuw (1892) 

geduurd, voordat de gemeente Maar-

tensdijk eigenaar werd van ‘Kors 

zijn steeg’.

Bron: ‘Korssesteeg: Louis van den 

Brink + Wim Hoebink St. Maerten 

augustus 1996’.

Een korte weg met een lang verleden?

door Henk van de Bunt

Op woensdag 31 oktober wordt aan de Korssesteeg in Westbroek de eerste picknickbank met 

informatiebord van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark oficieel in gebruik genomen.  
In totaal worden er 11 van deze combinaties in het Noorderpark geplaatst, waarvan vooralsnog  

één en later een tweede aan de Westbroekse Korssesteeg. 

Vanuit Maartensdijk wordt Westbroek bereikt via de Achterweteringseweg. Bij de boerderij met huisnummer 

70 buigt het tracé haaks naar het zuiden en gaat door als Korssesteeg. Door het herinrichtingsproject 

Noorderpark ontstond er (ook) nog een Korssesteeg. Grootste verschil met de weg uit de 19de eeuw is, dat 

daar aan wel mensen wonen.



 De Vierklank 15 24 oktober 2012

Project Snoeproute moet route tussen 
PLUS en scholen schoner maken

door Lilian van Dijk

Omwonenden van de Kees Boekelaan in De Leijen in Bilthoven, klagen al sinds jaar en dag over 

zwerfafval langs deze route. Scholieren van Het Nieuwe Lyceum en De Werkplaats gebruiken deze 

route om van en naar de supermarkt te rijden. Het is de bedoeling dat het project Snoeproute 

leerlingen ertoe zal aanzetten hun afval in de bakken en netten te gooien in plaats van in de bermen.

Het project kwam ter sprake tijdens 

de vergadering die de Wijkraad De 

Leijen voor de bewoners op 8 okto-

ber had georganiseerd. De gemeente 

heeft voor de opzet van het project 

het bureau Royal HaskoningDHV in 

de arm genomen. Medewerker Len-

nert van Dien verzekert: ‘Wij heb-

ben met goed resultaat vergelijkbare 

projecten opgezet, onder andere in 

Houten en Hilversum. Daar hebben 

we onder meer geholpen met de op-

stelling van een convenant over het 

schoonhouden van de “snoeproutes”.’ 

Het Snoeprouteproject gaat uit van de 

principes voorlichting, participatie/

samenwerking en handhaving. Het 

schooljaar wordt opgedeeld in peri-

odes: oktober en april worden “Pak 

Aan”-maanden. De leerlingen krijgen 

voorlichting, waarna een opknapactie 

volgt, die wordt afgesloten met een 

nulmeting van de situatie na de actie. 

November, januari en mei worden 

de “Keep Clean”-maanden, gevolgd 

door de “Pas Op”-maand maart. Dan 

krijgen de leerlingen na voorlichting 

eerst een waarschuwingsweek, die 

gevolgd wordt door een boeteweek. 

Leerlingen van zestien jaar en ouder 

krijgen een boete van 100 euro als ze 

zwerfafval produceren, voor onder 

de zestien bedraagt de boete 50 euro. 

Leerlingen van de derde klassen gaan 

aan dit project meedoen. De beide 

scholen voor voortgezet onderwijs 

hebben al het nodige gedaan om de 

buurt te ontlasten, verzekert Jos Heu-

er, directeur bedrijfsvoering van de 

Werkplaats en plaatsvervangend rec-

tor voor het voortgezet onderwijs van 

De Werkplaats/Kees Boekeschool. 

‘Onze school telt twaalfhonderd 

leerlingen, werkers noemen wij die, 

en Het Nieuwe Lyceum heeft er een 

kleine duizend. We hebben in goed 

overleg verschillende schooltijden en 

pauzes ingesteld, zodat de jongeren 

niet allemaal tegelijk door de wijk 

ietsen.’ 

Maatregelen

De Werkplaats handhaaft nu al om 

overlast voor de buurt te beperken, 

verzekert Heuer. ‘De eerste en tweede 

klassen mogen – net als bij Het Nieu-

we Lyceum - niet van het terrein af. 

We zouden dat eventueel kunnen uit-

breiden naar de derde klassen, die dat 

nu nog wel mogen. En als alle maat-

regelen om de hoeveelheid zwerfaf-

val in te dammen geen enkel effect 

hebben, zouden we als ultieme maat-

regel kunnen overwegen alle leerlin-

gen te verbieden van het terrein af te 

gaan. Ik ga er echter vanuit dat het 

niet zover hoeft te komen, door wat 

we al doen en wat we met dit Snoep-

routeproject nog meer gaan doen.’ 

De leerlingen uit de derde klassen en 

hoger mogen onder schooltijd uitslui-

tend over de Kees Boekelaan door de 

wijk ietsen. ‘Om een gedragsveran-

dering in te slijpen is het het meest 

effectief als er een volwassene is die 

ze corrigeert’, weet Heuer. ‘Een van 

onze conciërges, die alle leerlingen 

kent, wordt twee pauzes per week 

vrijgemaakt om door de wijk te iet-
sen. Als hij onze “werkers” betrapt in 

de wijk of op het lukraak weggooien 

van afval langs de route, krijgen ze 

straf in de vorm van drie keer terug-

komen en afval prikken. Hij spreekt 

ook leerlingen van Het Nieuwe Ly-

ceum die rommel maken aan, maar 

kan hun geen maatregelen opleggen.’ 

Het Nieuwe Lyceum heeft dezelfde 

afspraken met haar leerlingen als De 

Werkplaats, maar heeft de mogelijk-

heid nog niet om een conciërge vrij 

te maken, heeft Heuer gehoord. In de 

tweede klassen van de Kees Boeke-

school heeft het afgelopen schooljaar 

al een afvalproject gedraaid, deelt hij 

mee. ‘Dat was een bewustwordings-

project over zwerfafval. Leerlingen 

hebben meegedaan aan een opruim-

actie in de directe omgeving van de 

school, bij wijze van maatschappelij-

ke stage. Dat wordt nu standaard: we 

gaan het in de tweede klassen elk jaar 

herhalen. We hebben er ruimte voor 

in de “Gezonde School”-blokken en 

de zogeheten tussenweken, dat zijn de 

weken tussen de vier periodes waarin 

wij het leerjaar hebben verdeeld. Voor 

de onderbouw gebruiken we die voor 

stages, werkperiodes, acties en excur-

sies.’ Maar voorlichting en schoon-

maakacties alleen zullen nog niet 

het gewenste effect opleveren, vreest 

Heuer. ‘We bereiken niet alle twaalf-

honderd leerlingen. De duurzaamheid 

moet komen uit de correcties door de 

school en uiteindelijk ook uit de boe-

tes die politie en buitengewone op-

sporingsambtenaren gaan opleggen. 

We willen bereiken dat de leerlingen 

het weer normaal gaan vinden dat ze 

hun eigen afval opruimen.’ 

Het is de bedoeling dat ook bewoners 

van De Leijen suggesties doen en hun 

medewerking verlenen om het project 

Snoeproute uit te voeren. ‘Dat ver-

betert ook het contact tussen de om-

wonenden en de scholen’, heeft Van 

Dien gemerkt. Wie interesse of ideeën 

heeft, kan contact opnemen met Hetty 

Loeb via info@wijkraaddeleijen.nl, 

of telefoonnummer 030–2291271.

Jos Heuer, directielid van De Werkplaats/Kees Boekeschool, hoopt dat het 

Project Snoeproute tegen zwerfvuil langs de Kees Boekelaan zowel door 

docenten en leerlingen van zijn school en Het Nieuwe Lyceum als door 

buurtbewoners zal worden omarmd.

Filmopnamen aan de Korssesteeg
Voor digitaal onderwijs 

door Kees Pijpers

Tussen Maartensdijk en Westbroek voert de Korssesteeg naar een aantal boerderijen waar de 

bijna eindeloze landerijen zich noordwaarts uitstrekken tot de Gooise bossen. Aan het einde van de 

Korssesteeg op nummer 5 waar de weg niet verder gaat, ligt de boerderij van de familie Verkroost. 

‘Melkveebedrijf Verkroost’ staat er op het bord. 

Vrijdagmiddag jongstleden werden er 

op en rond de boerderij ilmopnamen 
gemaakt voor iets heel bijzonders. 

Het heeft te maken met een leerme-

thode voor basisscholen, waarbij de 

leerkracht niet meer met een krijtje 

op het bord hoeft te schrijven maar 

met behulp van digitale opnamen les 

geeft. 

 

Het bedrijf JVtv uit Utrecht maakt 

ilms voor bedrijven en de omroep, 
maar ook voor de lesmethodes met 

het digitale schoolbord en zoekt naar 

jeugdige acteurs met inslag en erva-

ring. Die hebben ze voor deze op-

name gevonden. Jannah van 12 jaar 

uit Bilthoven vertelt trots dat ze op 

haar toneelvereniging Masquerade in 

Bilthoven na auditie is gekozen om 

deel te nemen. Jerre van 11 jaar uit 

Driebergen vertelt opgewekt dat hij 

is geselecteerd door JVtv. Bij beide 

jeugdigen is geen spoortje nervositeit 

te vinden. Rustig staan ze bij het hek 

van het weiland achter de boerderij 

en kijken naar het paard waarmee ze 

straks samen worden opgenomen.

Moreno

Regisseur Melcher Hillmann legt uit 

wat er gaat gebeuren. ‘Wij ilmen 
steeds per keer een les. Ditmaal gaat 

het over gezegden en spreekwoorden. 

Zoals ‘waar een wil is, is een weg’, 

‘Een dag niet gelachen is een dag 

niet geleefd’, ‘Weten waar de klepel 

hangt’ en ‘Een appel valt niet ver van 

de boom’. ‘Zo is er nog een andere 

mooie, namelijk: ‘Je moet een gege-

ven paard niet in de bek kijken’ en 

dat is wat wij vandaag gaan opnemen. 

Wij zochten dus een boerderij, maar 

vooral een paard en dat hebben we 

hier gevonden. Het dier heet Moreno 

en is een mannetje van 6 jaar oud.’ 

Vriendschap

Intussen hebben Jannah en Jerre al 

vriendschap gesloten met Moreno 

die daar in het weiland graasde en 

heel nieuwsgierig naar het hek kwam 

waar hij door de ploeg alsmaar wordt 

gestreeld. Niet zozeer uit liefde maar 

vooral om hem op de juiste plaats te 

houden voor de opname. 

Dan volgt het commando: ‘Stilte op 

de set’ en camera’s en geluidsappara-

tuur worden aangezet. De ilmploeg 
let gespannen op. Jannah en Jerre 

spreken zittend op het hek Moreno 

vriendelijk toe, die deze aandacht wel 

mooi lijkt te vinden. Maar het heeft 

nog wel een tijdje geduurd voordat hij 

zich in de bek liet kijken.

Jannah en Jerre met een deel van de ilmploeg en Moreno.

Thema-avond Platform 

Respectvol Samenleven 

Het Platform Respectvol Samenleven De Bilt organiseert. een 

thema-avond over: ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding’; 

Vanachter de voordeur naar democratie en verbinding.

Plaatsgenoot prof. dr. Micha de Winter is bereid dit thema in te leiden. 

Hij zal verder uitgebreid gesprekken voeren met de aanwezigen, die op 

hun beurt alle vragen aan hem kunnen stellen die betrekking hebben op 

de opvoeding van kinderen en jongeren. Een waardevolle avond voor ou-

ders maar vanzelfsprekend ook voor allen die betrokken zijn bij onderwijs, 

jeugdwerk, sport, jeugdhulpverlening, enz. 

 Ieder die in dit onderwerp geïnteresseerd is en mee wil denken over de vele 

problemen die zich voordoen in de opvoeding en begeleiding van jongeren 

op de weg naar het respectvol omgaan met elkaar is van harte welkom op 

maandag 29 oktober in de Mathildezaal van het Gemeentehuis om 20.00 

uur. De zaal is om 19.30 uur open.

Prof. dr. Micha de Winter is hoogleraar Maatschappelijke opvoedings-

vraagstukken, Lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en 
betrokken bij het universitaire speerpunt Jeugd & Identiteit. In zijn meest 

recente boek ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding’ houdt hij een 

krachtig pleidooi voor een hernieuwde maatschappelijke ambitie in opvoe-

ding, onderwijs en pedagogiek. [HvdB]
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De Groene Kan vertelt
Wie wil er mee vertellen?

door Henk van de Bunt

‘Vergeten Kunst’ is een onderdeel van de festiviteiten rond het 900 jarig bestaan van De Bilt dat in 

2013 gevierd wordt. Een performance over de Groene Kan vormt daar een onderdeel van. 

In heel De Bilt zijn kunstenaars ge-

vraagd om een kunstwerk dat ver-

geten geraakt is te adopteren. Een 

kunstwerk is vergeten omdat het 

bijvoorbeeld er al jaren staat, in een 

doodlopende weg te vinden is, of om-

dat het kunstwerk opgaat in de omge-

ving. Twaalf kunstenaars maken elk 

bij een kunstwerk, een nieuw werk 

dat het vergeten werk weer in het zon-

netje zet. 

Vergeten

Op veel plekken in de gemeente De 

Bilt staat of hangt kunst. Op pleinen, 

in parken, bij belangrijke gebouwen. 

Veel van de kunst in de openbare 

ruimte wordt niet of nauwelijks meer 

opgemerkt. In dit project wordt ge-

tracht die ‘vergeten’ kunst opnieuw 

onder de aandacht te brengen door 

moderne kunstenaars te laten reage-

ren op deze beelden. Hen wordt de 

gelegenheid gegeven een reactie of 

aanvulling te maken op het ‘oude’ 

beeld. Zo ontstaan nieuwe kunstwer-

ken in alle vormen van kunst. Dat kan 

een nieuw beeld worden, of een voor-

stelling, een gedicht, een lied, een vi-

deo-installatie, of iets totaal nieuws. 

Ook worden basisschoolleerlingen 

gevraagd mee te doen aan een kunst-

project. Die nieuwe ‘beelden’ worden 

zichtbaar op 19, 20 en 21 april 2013. 

In dat kader is april uitgeroepen tot de 

maand van ‘Bezinnen en niet verge-

ten’. 

Groene Kan in Groenekan

In Groenekan heeft theatermaakster 

Nelly van der Geest de ‘Groene Kan’ 

in de muur van het pand op de hoek 

van de kruising Groenekanseweg met 

de Koningin Wilhelminaweg geadop-

teerd. Zij brengt deze Groene Kan 

weer tot leven door een performance 

vol verhalen die in de herberg ge-

beurd zouden kunnen zijn. 

Voor deze performance wordt nog 

een aantal spelers, welke graag im-

proviseren, gezocht. Belangstellen-

den voor een rol in deze performance 

kunnen zich aanmelden voor twee 

improvisatieavonden op donderdag 

8 en 15 november a.s. De kosten van 

deze avonden bedragen 10 euro. 

Coproductie

De Groene Kan Vertelt wordt een 

coproductie van een aantal Groene-

kanse initiatieven en de projectgroep 

van Vergeten Kunst waarin Stichting 

Kunst en Cultuur De Bilt het hart 

vormt.

Nelly van der Geest is bekend van 

Theater in ’t Groen, o.a. als regisseur 

van eenakter ‘Twee Oude Vrouwtjes’ 

in Binnenskamers of de rol van Rech-

ter in De Revisor of Spie in de Midzo-

mernachtdroom. Heb je behoefte aan 

meer informatie of wil je je aanmel-

den voor de twee improvisatieavon-

den, stuur een mail naar: nvdgeest@

xs4all.nl

Het Groene Kannetje

door Koos Kolenbrander

Het ingemetselde groene kannetje in 

de muur van de voormalige herberg 

op de hoek van de Groenekanseweg 

met de Kon. Wilhelminaweg is een 

stille verwijzing naar de naam van 

de kern. Welke pottenbakker dit kan-

netje heeft gemaakt, is niet bekend. 

Het kannetje is ook al eeuwen terug 

onlosmakelijk verbonden aan Groe-

nekan en aan de gevel van daar aan-

wezige opstallen. Over de periode 

van voor 1740 is het archief van het 

gerecht Oostveen onvolledig en moe-

ten we het dus stellen zonder con-

crete gegevens uit die jaren. Daarna 

zijn er weer overdrachtsakten van het 

gerecht en andere archivaria beschik-

baar. Zo verkocht Hendrikus van den 

Berg ‘de herberg in 1748 aan Jan van 

Klarenbeek voor 750 gulden’. Bij 

een volgende verkoop van het pand 

door Arien Hoorn aan Jan de Gelder 

in 1770 staat in de akte beschreven: “ 

... sekere huysinge, alwaar de Groene 

Kan in de gevel staat met sijn schuur 

en berg (hooiberg), gelegen onder de-

sen gerechte aan de Groenekan. ..  ‘. 

Uit deze akte blijkt, dat de gevelsteen 

toen reeds aanwezig was. Tevens valt 

de combinatie van herberg en boerde-

rij. In de eerste helft van de 19e eeuw 

was er naast een herberg, een smede-

rij in gevestigd.

Nelly van der Geest met een groene kan onder de Groene Kan.

In het midden van de twintigste eeuw was er in het later afgebroken gedeelte 

een kapper gevestigd.

De herberg in 1915, na de verbouwing van 1909. De grond voor en aan de 

noordzijde van het pand is ter wille van de veiligheid omgeven door een 

ijzeren hek.

Vreemde straatnamen in 
De Bilt (1)

Wie, komende van Bilthoven, het dorp Lage Vuursche bereikt, krijgt juist voor de ingang van 

het dorp aan zijn linkerhand een zijlaan, die Koudelaan heet. Oorspronkelijk was dit een oude 

gebruiksnaam. Wij Deze wat vreemde naam laat zich waarschijnlijk als volgt verklaren.

Lang voordat het gemeentebestuur 

van De Bilt zich met de straatnaam-

geving ging bemoeien - dat was pas 

omtrent de laatste eeuwwisseling - 

waren er al tientallen wegen met in-

geburgerde namen. 

Daarvoor zorgde de bevolking wel. 

De gemeenteraad besloot in 1898 tot 

een oficiële straatnaamgeving en wel 
in dien zin, dat de namen van pleinen, 

straten, stegen en wateren door burge-

meester en wethouders zouden wor-

den vastgesteld. Dit college maakte 

van die gedelegeerde bevoegdheid 

pas vijf jaar later gebruik. Het stelde 

bij zijn besluit van 24 juli 1903 in to-

taal 42 namen van straten en wegen 

vast. ln dit besluit lezen we: ...de weg 

op de grens dezer gemeente en Baarn: 

Koudelaan. Ook toen dus al die 

vreemde naam. Nu waren van die 42 

in 1903 vastgestelde namen 12 nieuw 

bedachte. De overige 30 waren oude 

gebruiksnamen en hiertoe behoorde 

ook de Koudelaan. Tenminste…

De gemeenteraad had in 1881een 

Algemene Politieverordening vast-

gesteld waarin het grondgebied van 

De Bilt in drie wijken werd verdeeld: 

A, B en C. ln artikel 1 werden de 

straten en wegen opgesomd die elke 

wijk zou bevatten, Dat waren voor 

wijk C., d.w.z. het gehele gebied ten 

Noorden van de spoorlijn: De Leïjen 

(Leijenseweg) en Prinsenlaan (Soest-

dijkseweg), beide voor zover gelegen 

benoorden de spoorweg, de Eijcken-

steinselaan, Maartensdíjkseweg, Rìd-

deroordseweg, Vuurseweg en .. Kou-

wenlaan.

Naar ik meen hebben we hier de oor-

spronkelijke vorm van onze Koudel-

aan, waarbij ik aanneem, dat de spel-

ling met ‘ou’ op een vergissing berust. 

De laan zal vanwege de vele kraaien 

‘Kauwenlaan’ zijn genoemd. In het 

spraakgebruik kwam de meervouds-

n natuurlijk niet tot haar recht en ge-

schreven werd de naam waarschijnlijk 

nooit omdat er aanvankelijk geen hui-

zen aan stonden en het een zandweg 

was die geen onderhoud eiste. Toen 

in 1903 alle straten en wegen oficieel 
vernoemd moesten worden en daarbij 

ook de zo geheten: ‘Kouwelaan’ aan 

de beurt kwam, zullen burgemeester 

en wethouders, die de afkomst van de 

naam waarschijnlijk niet of niet meer 

wisten en hem aanzagen voor volkse 

spreektaal, er keurig netjes ‘Koudel-

aan’ van hebben gemaakt. 

Het vreemdste van het geval is, dat 

de Koudelaan eigenlijk helemaal 

niet in De Bilt ligt maar in Baarn. 

De grens ligt langs de Zuidelijke 

berm. Dat niettemin De Bilt zich er-

mee bemoeide, zal wel gekomen zijn 

doordat de eerste bebouwing aan de 

zuidzijde van de weg verrees, dus 

op Bilts grondgebied. De gemeente 

Baarn heeft pas in 1949 namen ge-

geven aan de lanen in Lage Vuursche 

en heeft daarbij zoveel mogelijk oude 

gebruiksnamen toegepast. Omdat De 

Bilt de naam Koudelaan al voerde, 

besloot de gemeenteraad van Baarn 

die naam te handhaven, Dat was 

‘royaal’ van Baarn, Het zou anders 

wel interessant zijn geweest als het 

Baarnse gemeentebestuur eens had 

laten blijken wie het daar eigenlijk 

voor het zeggen had en met een eigen 

naam was gekomen.

Wie van Bilthoven naar Lage Vuursche gaat krijgt juist voor de ingang van het 

dorp aan de linkerhand een zijlaan, die Koudelaan heet.

Pieter Helbert Damsté (1902 – 1985) werkte vanaf 1926 tot 1964 bij de 

gemeente De Bilt, waarvan van 1933 tot 1964 als gemeentesecretaris. Daar-

naast was hij gedurende bijna 50 jaar actief als onderzoeker en schrijver van 

de Biltse geschiedenis. 

In het Tijdschrift Oud-Utrecht publiceerde hij in 1974 en 1975 een drietal 

artikelen ‘Vreemde straatnamen in De Bilt’. Met een foto van nu gaan wij 

terug naar de jaren 1974 en 1975. [HvdB]



TZ A2 kampioen

Tweemaal Zes A2 werd afgelopen zaterdag ongeslagen kampioen. Zij deden dat met de spelers  Carly Velthuis, Lotte 

Gasenbeek, Christel van Dam, Kelly Scherrenberg, Erik de Wilde, Rob Koenderman, Tom Hoppenbrouwer en Marijn 

Thijs en Milan Blauwendraat en de reserves Sterre Thijs en Renee van Ginkel. Coaches: Diana Monincx & Sabine 

van Dongen.
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50+ tennistoernooi
Tennisvereniging FAK te Groenekan organiseert voor de 7e keer het ‘Tussen Sint en Kerst- toernooi’ 

tussen 6 en 14 december a.s. gaan. De dames Mia van de Heiligenberg, Mieke van Mens, Trees 

Mansveld en de heren Meindert de Boer, Piet Hesp, Piet van Zaltbommel en Thijs Proper zijn daar 

alweer volop mee bezig. Deze enthousiaste groep FAK-leden is al weer een heel stuk op dreef: de 

inschrijfformulieren zijn de deur uit, de website gevuld en het wachten is nu op de inschrijvers.

De organisatie hoopt dit jaar het 

maximale aantal van 128 deelnemers 

te bereiken. Allemaal fanatieke, spor-

tievelingen die nog niet achter de 

geraniums willen gaan zitten en juist 

in deze tijd van het jaar ‘feestdagen-

proof’ wil zijn.

Het toernooi: 

De toernooidagen - alleen de werkda-

gen – zijn vanaf donderdag 6 decem-

ber t/m vrijdag 14 december tussen 

10.00 en 16.00 uur. 

De inaledag wordt muzikaal afge-

sloten. Deelnemende dames moeten 

minimaal 50 jaar en deelnemende 

heren zelfs 55 jaren jong zijn op 31 

december 2012. Er wordt in 3 spelon-

derdelen gespeeld: dames- , heren- en 

gemengd dubbel. Inschrijving voor 

het toernooi staat open tot uiterlijk 11 

november, mits het maximale aantal 

deelnemers al niet eerder is bereikt en 

kan via de website www.tvfak.nl . 

Nu al is bekend, dat de (voorlopig) 

oudste deelneemster en deelnemer de 

respectabele leeftijd van 81 jaar heb-

ben bereikt. 

De organisatie: Inzet Mia vd Heiligenberg en vervolgens v.l.n.r. Thijs Proper, Piet v Zaltbommel, Piet Hesp, Trees 

Mansveld, Mieke van Mens en Meindert de Boer.

Samenwerking DOS  
en fysio Atlas

Met ingang van dit seizoen kunnen alle leden  

van DOS (Westbroek) gebruik maken van het gratis 

sport fysiotherapeutisch inloopspreekuur van Atlas fysio 

in Maartensdijk of Utrecht Overvecht. De vestiging 

Maartensdijk bevindt zich in het voormalig 

gemeentehuis aan de Tolakkerweg 217. 

Het bestuur van DOS heeft met Atlas fysio afgesproken dat geblesseerde 

spelers en leden van de club een gratis eerste consult krijgen. Indien blijkt 

dat verdere behandeling noodzakelijk is, dan worden deze behandelingen 

meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. DOS is heel erg blij 

met de gemaakte afspraken. Deze passen ook uitstekend binnen de ambities 

van het bestuur. Het begeleiden van spelers op het fysieke vlak en het voor-

komen of adequaat behandelen van blessures is hiervan een essentieel on-

derdeel. Naast deze service ondersteunt Atlas de vereniging ook inancieel.

De komende jaren hangt er een mooi reclamebord van hen langs het 

kunstgrasveld van DOS. Bij de onthulling waren Paul de Vries en Joost de 

Rooij van fysio Atlas aanwezig. 

Nieuwe Prinsen
Op zondag 11 november zal in het H.F.Witte Centrum de nieuwe Prinsen 

van De Weergodden voor het lustrum seizoen 2012-2013 worden bekend 

gemaakt. De nieuwe Carnavalsprins en jeugdprins zullen via een stunt wor-

den gepresenteerd. De namen blijven uiteraard tot het laatste moment een 

verrassing.

De middag begint om 14.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Hofkapel De IJs-

brekers en D.J. Ben Korver verzorgen de muziek. De toegang is gratis.

Open Biltse Bridgedrive
Er is een open bridgedrive op vrij-

dag 23 november in het H.F. Witte 

Centrum te De Bilt, Henri Dunant-

plein 4. De start is om 19.30 uur. Er 

zijn diverse prijzen in natura te win-

nen en o.a. ook een wisselbeker met 

blijvende herinneringen voor het 

hoogst eindigende paar. Aanmelden: 

vogelaar.m@planet.nl. Meer infor-

matie: Bert Nijdam, 030 2250172 of 

Mariëtte Vogelaar 030 6062137. De 

organisatie is in handen van vier le-

den van bridgeclubs Bilthoven, Dom-

bridge, Combinatie Concordia-86 en 

De Kwinkslag.

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 26 oktober kunt u weer klaverjassen bij SVM. 

In de kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk 

bent u van harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen 

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

Foto’s vernieuwd
Dinsdag 16 oktober is op de rotonde Tolakkerweg/Kon. 

Wilhelminaweg in Maartensdijk heel vroeg in de ochtend het 

kunstwerk, de fo-totempaal, vernieuwd. De portretten van de 

zeventig leerlingen zijn weer duidelijk zichtbaar. 

De gedachte achter de keuze van 

deze kinderportretten was dat de 

rotonde op de grens staat van het 

schoolleven van de kinderen van 

groep 8 van de drie plaatselijke ba-

sisscholen. Daarna vliegen ze uit 

naar het voortgezet onderwijs in de 

omgeving en wordt hun leefwereld 

groter. 

Zaterdag 14 maart 2009 heeft de 

onthulling feestelijk plaats gevon-

den door de zeventig kinderen die 

een half jaar eerder de basisscholen 

hadden verlaten en daarna inderdaad 

zijn uitgevlogen. [KP]

De verfriste fo-totempaal [foto Henk 

van de Bunt]
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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

Marklin HO modelbaan. 

Compl. SPOORBAAN 

bestaande uit: 5 Loc's - rails 

-15 wagons - 4 trafo's - 45 hui-

zen m. toebehoren. Hint van de 

Sint. Vr.pr. € 650,- (aanschaf-

pr. Ca. € 4.000,-) Inlichtingen: 

tel. 030-2290070

Te koop honderden klassieke 

GRAMMOFOONPLATEN. 

Tel. 06-30241201.

KOOIMAAIER te koop. In 

goede staat. Werkt fantastisch. 

€ 75,-. Tel. 06-14232756

PAARDEN

VRACHTWAGEN te koop, 

daf 2100 met living en vervoer 

voor 4 paarden. In goede staat. 

€ 18500,- Inl. Bert Plijnaar 

06-14232756

GARAGEBOX t.k.a / te huur, 

Egelskop 20, Maartensdijk. 

Elektra, bergzolder, elektr. 

Hormann sectionaaldeur. 

Nieuw dak en pas gevoegd. 

Tel. 06-26324928

14 Karaats gouden 

KETTINKJE 47 cm lang, 

Veniaanse schakel. € 85,-. Tel. 

0346-214065

Hoge zwart leren UGGS. 

Nieuw meegenomen uit 

Australië, helaas te klein, mt. 

37. € 100,-. Voor foto en con-

tact: ablank@planet.nl

Oude, nostalgische, zinken 

teilen 75 cm. € 50,- p.s. Een 

kleine, oude, zinken teil, 35 

cm. € 15,-. Oude, zinken was-

ketels. € 30,- p.s. Oude, zin-

ken gieter. € 15,-. Tel. 035-

5772022.

Dvd op Hoop van Zegen met 

oa Danny de Munk, Kitty 

Courbois. €  3,-. Tel. 035-

7852090 

Voor in de schoen? Spel 

Rummikub, nieuw in doos 

(gesealed). €10,-. Henzo 

album voor vakantiefoto’s, 

vrolijke, bedrukte kaft. € 5, -. 

Tel. 06-16276013 

Halogeen lampenset, nieuw 

in doos met ophang bekabe-

ling. €10,-. Anwbgidsje, met 

informatie over saunalocaties 

in NL. € 2,-. Tel. 06-16276013 

Leren lage schoenen mat 

zwart, dames, model boot-

schoenen, Weinig gedragen. 

Maat 39. €10,-. Feestelijke 

Damesgilet zwart met glitters 

(z.g.a.n.) maat M/L. € 5,-. Tel. 

06-16 276 013

Nieuw: Moneyclip, grote, zil-

verkleurige, geldclip. Met klein 

goudkleurig outline (naam-

loos) logo. In plastic doosje: 

€ 10,-. Tel. 06-16276013 (na 

18.00 uur)

Cd Santana (gesealed) – 

Original Hits. € 5,-. Dvd Peter 

Frampton Comes Alive II. 

€ 7,50. Tel 035-7852090.

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

ke muziek Tri Yann. Gesealed. 

€ 10,-. Tel. 035-7852090 

2 Cd-box: Anthology Vol. 

1 Pierre Rapsat, beste v 36 

chansons, gesealed. € 10,-. Tel. 

035-7852090 

Universele afstandsbediening 

met grote druktoetsen. € 5,-. 

Schaatsen: Lage noren, zwart, 

maat 39, merkloos. € 20,-. Tel 

06-16276013

Muziekboeken Ed& Steve 

serie: 1 boek Hardrock en 1 

boek Grunge (partituren voor 

gitaar, piano, bas, drums). 

Samen € 15,-. Tel 06 16 276 

013

Dia- en fotoscanner 

Epsonperfection V350 z.g.a.n. 

€ 35,-. Tel. 030-2285152

Moderne designradiator merk: 

Vasco voor o.a. Badkamer of 

keuken. Afm.172x58cm kleur: 

lichtbeige. € 50,-. Tel. 0346-

212124

Z.g.a.n. Uggs mt. 37 grijs 

gebreid met 3 knopen. € 45. 

Tel. 0346-212896

Nokia 9500 satellietontvanger 

voor free to air zenders. € 20,-. 

Tel. 06-19963053

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Kunstkerstboom 1.55 m com-

pleet met zilveren ballen / slin-

gers en Philips kaarsverlich-

ting €39,00. Hobbyboek kerst-

kaarten maken van La Rivière 

€ 6,00 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

Z.g.a.n. noren, zwart leer, mt. 

39 Nijdam. € 20,-. 3 Nieuwe 

elastische fitness-banden, nog 

in verpakking. € 10,-. Tel. 030-

2202996

Beukenhouten kinderledikant-

je z.g.a.n. incl. veiligheids-

matrasje en 2 dekentjes. Als 

logeerbedje gebruikt. Tel 030-

2204443

3 kaarten voor Attractiepark 

Slagharen. € 30,-. Kaarten 

zijn geldig t/m 4 nov. '12. Tel. 

06-19691119, s.v.p. na 18.00u

Waldmann AVL122 ventilator 

(met nieuw filter) en lamp voor 

op werktafel In alle standen 

verstelbaar; zeer geschikt voor 

rookafzuiging bij b.v. solde-

ren. € 25,-. Tel. 030-2288994

Voetenbad + massage + bub-

bels. € 10,-. Tel. 0346-211615

Ombouw voorzethaard 

110brx89h. Vraagprijs € 35,-. 

Tel. 030-2204680

Donker blauw damespakje, 

maat 52. € 35,-. Tel. 0346-

212214

Donker grijs damespakje, jasje 

geruit, rok 1 kleur, maat 50. 

€ 35,-. Tel. 0346-212214

Fietsen/brommers

GAZELLE grenoble dames-

fiets en Batavus weekend 

herenfiets, 8 vers. Tr. Remmen, 

geveerd, naaf, dynamo. € 275,- 

per stuk. Tel. 06-10156502

Personeel gevraagd

Kinderopvang De Bilt zoekt 

toekomstige toezichthouders, 

zie pag. 12

Carwash Larenstein zoekt 

medewerkers, zie pag. 3

Personeel aangeboden

Technisch VAKMAN biedt 

zich voor langere periode aan 

als huismeester o.i.d. voor 

kluswerk. Tel. 06-42417376 

SCHIPHOL  € 37.50 ! 

(24/7) in luxe Volvo Combi

bel Arthur : 06-45 624 367

Sport- en ONTSPANNINGS

MASSAGE gecert. Masseur. 

Voor afspraak: 06-53529024 

valkl. 38, M’dijk

Dakgoot en tuin BLADVRIJ 

maken, speciaal tarief voor 

65-plus. Tel. 06-17896843 

Groenekan

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Wist U dat BETTY'S 

CORNER een speciaal 65+ 

tarief heeft? En ook dat met 

knipkaart elke tiende behande-

ling knippen gratis is? Bel voor 

een afspraak: 06-33722022. 

Zorg voor uw haar!

Wie kan er voor mij 8 valletjes 

voor de ramen HAKEN, het 

voorbeeld is aanwezig. Ze zijn 

1 meter lang en 26 cm hoog. 

Uiteraard tegen een redelijke 

vergoeding. Tel. 06-26590462

Wie wil mij tegen vergoeding 

moeilijke BREISTEKEN leren 

en breipatronen leren lezen? 

Bel: 06-14248615

Schenkt u ons de restjes wol. 

Breien we dekentjes voor arme 

kindjes. Tel. 0346-212901

z.g.a.n. iPhone 4 verloren. Zondagnacht op het dak van de 

auto vanuit Groenekan richting Utrecht laten liggen. Witte 

telefoon, roze hoesje. Wie heeft hem gevonden? Ik ben heel 

verdrietig. Bel alsjeblieft 0346 213204

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

Uw gezondheid, mijn aandacht! Voetreflex-massage, 60 

minuten ontspannen d.m.v. een drukpuntmassage op de voeten 

bij o.a. slecht slapen, overgangsklachten, onrust, maag/darm-

problemen, stress, hoofdpijn of gewoon een uur ontspanning 

voor uzelf. Veel verzekeringen vergoeden uw consult vanuit de 

aanvullende verzekering.

www.praktijkpost.nl 030-2213821 / 0629234560. Kvk 

nr.30230262 Lid Brancheorganisatie BER

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

Tuinservice van Vliet 06-54751296 Nw. Weteringseweg 

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

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

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

Happy Sunday d 25,00

Ariënslaan 1 | 3573 PT Utrecht | 
T: +31 (0)30 2715824 | E: vlonders@mitland.nl | 

W: www.restaurantvlonders.nl

U kunt elke zondag genieten van een 

3-gangen keuzemenu voor d 25,00

Wij heten u van harte welkom!

De keuken is dagelijks geopend van 

08.00 tot 22.00 uur voor ontbijt, lunch en diner.

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

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

ten etc. Verder voor allerleisoorten van tuinwerkzaamheden, 

bomen weghalen.

Uitnodiging: De Biltse Bewonersvereniging Woonspraak 

organiseert op donderdagavond 25 oktober, aanvang 19.30 

uur, een bijeenkomst in Maartensdijk, Adres: Dijckstate, 

Maertensplein 98. Sprekers: Ad van Zijl en Wim Corbee van 

SSW over “Ondernemerschap in een veranderende maatschap-

pij”. Iedere belangstellende is hartelijk welkom.

GEFELICITEERD!

Terry, gefeliciteerd met je autotheorie examen!

U zoekt 

- 

U vindt

Vergadering Contactcommissie 
Donderdag 25 oktober is er een openbare vergadering  

om 20.00 uur in de bibliotheek van het dorpshuis  

‘De Furs’, Slotlaan 2a, Lage Vuursche. 

Een greep uit de agendapunten: Status verkeer- en parkeerbeleid Lage Vuur-

sche; parkeerterrein Beukenbos, Vuurse Steeg; gevolgen van het convenant met 

de gemeente Baarn, provincie Utrecht en landgoed Pijnenburg; het onderhoud 

en schoonhouden van het gehele dorp; wat gaat er gebeuren met Dorpsstraat 

15; het onderhoud van de bomen langs de wegen in gemeente Baarn en wat er 

verder te tafel komt.

Voor informatie over de agenda: Leo Terschegget, secretaris, tel 035 6668 364; 

mail: Leoterschegget@live.nl



 De Vierklank 19 24 oktober 2012

Voordaanheren slepen punt uit het 
vuur bij Den Bosch

Twee Brabantse uitwedstrijden stonden er deze speelronde op het programma voor de beide eerste 

teams van Voordaan. De dames gingen op bezoek bij Tilburg en verloren net als eerder dit seizoen in 

Groenekan met 2-0. In Den Bosch troffen de heren een grote concurrent in de onderste regionen van 

de Hoofdklasse en werd een punt uit het vuur gesleept.

Den Bosch zette Voordaan vanaf het 

begin link onder druk. Dit leidde tot 
enkele kansen en twee strafcorners, 

die door doelman Wytse Engelsman 

onschadelijk werden gemaakt. De 
eerste kleine kans voor Voordaan 

werd meteen een buitenkans. De 
scheidsrechter gaf een strafbal van-

wege een opzettelijke duw aan Mitch 
Vermeij in de cirkel. Net als vorige 
week tegen Bloemendaal was Adri-

aan Stolk koelbloedig vanaf de stip 

en pushte hij Voordaan na 25 minuten 
spelen aan de leiding.

Tweede helft

De thuisclub kwam ook in de tweede 
helft fel uit de startblokken, wat leid-

de tot enkele kansen en twee strafcor-

ners waarvan de laatste werd verzil-

verd door de Zuid-Afrikaan Austin 
Smith. De Boschenaren voerden de 
druk op, maar mede door goed verde-

digend werk van Rick van Doesburg 
hield Voordaan de linies gesloten. De 
bezoekers kwamen er af en toe uit, 
wat na een kwartier in de tweede helft 

leidde tot een nieuwe voorsprong. 
Clubtopscorer Philip Meulenbroek 
(die in zijn jeugd voor Den Bosch 
speelde) schoot na een mooie combi-

natie met Maarten Nyst de 1-2 achter 
de Spaanse keeper Cortes. Den Bosch 
ging op jacht naar de gelijkmaker en 

die kwam er ook van de stick van de 

nieuwe Koreaanse aanwinst Oh Dae-
Keun. De goal gaf de thuisclub vleu-

gels en Voordaan leunde naar achte-

ren. Tien minuten voor tijd waren het 
wederom de Bossenaren die konden 

juichen. Milan van Baal zette de thuis-

club met een bekeken backhandschot 
op een 3-2 voorsprong. Toch kon 
Voordaan nog een keer de rug rechten 
en wist het zich te herpakken. Zeven 
minuten voor tijd bezorgde Stijn van 
’t Hek Voordaan de eerste strafcorner. 
Dit keer werd de sleeppush van Hans 
Claassen gekeerd, maar niet veel later 

bij de tweede kans pushte hij de ge-

lijkmaker snoeihard binnen: 3-3.

Tumultueus

Met nog twee minuten op de klok 
was de strijd nog niet gestreden. In 
een tumultueuze slotfase kreeg Philip 
Meulenbroek een gele kaart voor het 
nemen van onvoldoende afstand en 

versierde Den Bosch in de slotsecon-

de nog een strafcorner. De spanning 
steeg tot een hoogtepunt en alle Bos-

sche spelers verzamelden zich rond 

de cirkel van Voordaan. Toch gelukte 
het Wouter Stijl en Wytse Engelsman 
de bal uit het doel te houden en over 
de achterlijn te krijgen en zo het punt 
veilig te stellen. De armen konden 
omhoog bij de vele Voordaners die de 

moeite hadden genomen om hun he-

ren te steunen in deze belangrijke uit-
wedstrijd. De degelijk spelende Pieter 
Woudenberg had kort na de wedstrijd 
nog een dubbel gevoel. ‘Ik voelde dat 
hier vandaag wat te halen viel. Over 

een uurtje ben ik vast tevreden met 
het punt.’

Lief

De dames van Voordaan speelden 

een lastige uitwedstrijd tegen Til-
burg. Voordaan begon afwachtend 
tegen het felle Tilburg, dat voor hun 
laatste kans speelde om aan te haken 

bij de bovenste ploegen. Het laatste 
kwartier van de eerste helft kwam 

Voordaan beter in de wedstrijd, wat 

resulteerde in wat kleine kansen maar 
beide teams slaagden er niet in te sco-

ren. Na rust was het Tilburg dat op 
1-0 voorsprong kwam door te slap 

ingrijpen aan Groenekanse kant. Na 
de goal volgde een periode waarin 

het spel gelijk opging en Voordaan 

een paar keer gevaarlijk kon worden. 
Toch lukte het niet om de gelijkmaker 
te scoren en kon Tilburg de wedstrijd 
in het slot gooien door 2-0 te maken. 
‘Uiteindelijk zijn we nog te lief in de 
duels, zowel aanvallend als verdedi-
gend. Daarnaast missen we wat tacti-
sche ervaring’, aldus assistent-coach 
Martijn Muller.

Aanstaande zondag is het Super Sun-

day op Voordaan. Dames 1 speelt 
om 12.45 uur tegen Union en Heren 
1 treedt daarna om 14.45 uur aan te-

gen Oranje Zwart, de nummer twee 
van de Hoofdklasse. Aansluitend is er 
een Thé Dansant met het thema Après 
Hockey Fest.

FC de Bilt wint de 
inhaalwedstrijd bij 

Vianen: 0-2
Na twee vrije weekenden stond zaterdag jl.de uitwedstrijd  

bij VV Vianen op het programma. In eerste instantie  

stond deze wedstrijd gepland op 6 oktober, maar door  

de hevige regenval bleek het veld toen onbespeelbaar. 

Na de geslaagde tapasavond van vorige week en  

de midweekse 2-2 in de oefenwedstrijd tegen NITA,  

was FC de Bilt klaar voor de zesde wedstrijd van 

 het seizoen. Tegenstander VV Vianen wist tot nog  

toe 4 punten te behalen, uit even zoveel wedstrijden.

Vanaf de eerste minuut werd duidelijk dat het een moeilijke middag zou 
worden. FC de Bilt speelde de wedstrijd op een slecht en klein veld, en 
tegen een opponent die tijdens fysieke duels de grens opzocht en hier ook 
nog regelmatig overheen ging. 

Dit resulteerde in een rommelig begin waarin VV Vianen een licht over-
wicht had. FC de Bilt werd nadien sterker en dat resulteerde na ruim een 
kwartier spelen in de openingstreffer. Aanvoerder Lennart van Dijk mocht 
zich laten bejubelen nadat hij bij de tweede paal de bal binnengleed uit een 
goede vrije trap van Erwin Korthals. Ondanks enkele kansen die daarop 
volgden voor beide ploegen, bleef de 0-1 stand tot de rust behouden.

In de tweede helft toonde Vianen veel inzet, maar eenmaal bij het straf-
schopgebied van de bezoekers kwam er niet veel terecht van de intenties. 
De Bilt had het meeste balbezit, maar bleef onrustig spelen en was erg slor-
dig in de passing. Vianen hield de boel achterin goed dicht, FC de Bilt 
kwam er niet vaak doorheen en áls het een kans creëerde, stond de keeper 

van Vianen paraat. Diezelfde keeper speelde uiteindelijk toch een ongeluk-

kige rol in de beslissing van de wedstrijd. 

Nadat de linksback van Vianen de ultieme kans op de gelijkmaker miste, 
uit een corner schoot hij snoeihard met links op de kruising, zorgde Kenny 
Sluijk er voor dat de drie punten mee terug gingen naar de Bilt. De doelman 
van Vianen kreeg een voorzet van Mike Versloot niet onder controle waarna 
Kenny 0-2 binnen liep. Een lastige uitwedstrijd die resulteert in drie belang-

rijke punten in de titelrace.

Dinsdag wacht de bekerconfrontatie met zondag derde klasser Kampong, 
waarna op zaterdag 27 oktober de competitie wordt vervolgd tegen SVP.

Golfclub gecertiiceerd
Op 17 september jl. werd golfclub De Pan gecertiiceerd met het GEO-
certiicaat. Daardoor schaarde De Pan zich bij de 36 golfbanen in Nederland 
die actief werken aan duurzaamheid op en om de baan. 

Met het certiicaat toont De Pan aan duurzaam om te gaan met het beheer 
van het golfterrein. [HvdB]

Het bestuur van UGC De Pan is zo trots op deze erkenning, dat zij dit graag 

met lokale bestuurders wilde delen. Sportwethouder Herman Mittendorff 

(rechts) was er getuige van, toen voorzitter Maarten van Nieuwenhuyzen 

(Bilthoven, tweede van links) het certiicaat in ontvangst nam. [foto Reyn 
Schuurman]

Goede doelenrit
De Biltse Motorrijders Vereniging organiseerde op 21 oktober haar jaarlijkse goede doelenrit. Dit 

jaar was de Stichting Assistentiehond Nederland uit Molenschot gekozen door de leden van de BMV.

Deze honden worden opgeleid als as-

sistentiehond voor mensen met een 

lichamelijke beperking, zoals hulp bij 
het openen en dichtdoen van deuren, 
het oprapen en pakken van spullen, 
afrekenen bij de winkel en het hel-

pen aankleden en uitkleden. Er zijn 
zelfs assistentiehonden die het baasje 

waarschuwen voor een epilepsieaan-

val; dit voelen ze perfect aankomen 

en zorgen dat het baasje in veiligheid 

is.
De opbrengst voor het goede doel 

was 500 euro. Ter plaatse werd er 
een symbolische cheque gemaakt 
en om 10.30 uur werd er vertrokken 
richting Molenschot bij Breda. Daar 
aangekomen kregen de motorrijders 

een rondleiding, een demonstratie 

en werd de cheque uitgereikt. Voor 
dit jaar zitten de toertochten er weer 

op. Belangstellenden zijn welkom om 
de sfeer is te proeven van de BMV, 
op de ilmavond op 13 november in 
kleintje Qwibus. Voor meer info Jan 
Verheul tel:030-2283664 of de www.
bmvmotor.nl

Afgelopen weekend maakte de Biltse Motorrijders Vereniging uit De Bilt een ritje voor en naar het goede doel.
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Picknickbanken laten mensen genieten 
van de natuur in het Noorderpark

door Martijn Nekkers

Elf picknickbanken met informatieborden worden er geplaatst in het Noorderparkgebied.  

Het is een initiatief van de gelijknamige Agrarische Natuurvereniging (ANV). Ze staan op  

de mooiste plekjes en nodigen recreanten uit om even rust te nemen en kennis te nemen  

van informatie over het prachtige boerenlandschap waarin ze vertoeven. 

Al anderhalf jaar zijn de leden van de 

ANV bezig om dit plan te realiseren. 

Gedeputeerde Krol gaat op woensdag 

31 oktober a.s. samen met koe Trijn-

tje één van de picknickbanken ofici-
eel in gebruik nemen.

Smartphone

Hoe kunnen we zoveel mogelijk men-

sen kennis laten maken met de prach-

tige natuur in ons gebied vroegen de 

leden van de ANV Noorderpark zich 

af. Het leidde tot het initiatief om op 

12 locaties, verspreid over het hele 

gebied, de picknickbanken in te rich-

ten. De bijgeplaatste borden vertellen 

over de ontstaansgeschiedenis van het 

gebied. Over de cultuurhistorie, het 

landschap, de ontginning ervan. Ook 

zal men kennis kunnen nemen van de 

bijzonderheden van de natuur en de 

manier waarop het agrarisch gebruik 

binnen dit gebied plaatsvindt. Men 

kan leren welke planten en dieren in 

het gebied voorkomen. De recreanten 

krijgen zo een goede indruk wat het 

boerenlandschap allemaal te vertellen 

heeft. Door met een smartphone een 

QR code op de borden te scannen kan 

de bezoeker bovendien een kort ver-

haal beluisteren van polderwachter 

Marcel Blekendaal die op levendige 

wijze zijn bijdrage levert.

Markante plekken

De picknickbanken zorgen er voor 

dat de recreant al luisterend kan rus-

ten en genieten van het landschap. Ze 

zijn gemaakt door de Stichting Bouw-

loods in Utrecht in het kader van een 

leer- en werkervaringsplek in de 

houtbewerking. Het hout is afkomstig 

van bomen die de gemeente De Bilt 

speciaal voor dit doel apart heeft ge-

houden. De banken en borden zullen 

worden geplaatst op markante plek-

ken in de buitengebieden van Groe-

nekan, Maartensdijk, De Bilt, Tien-

hoven, Westbroek en Hollandsche 

Rading. Het initiatief van de ANV 

Noorderpark wordt gesteund door 

een groot aantal fondsen, instellingen, 

bedrijven, gemeentes en de provincie 

Utrecht. Het onderhoud van de pick-

nickbanken zal worden verzorgd door 

de ANV zelf.

Onthulling

Het heeft veel tijd gekost om alles te 

realiseren, vertellen Johan Lam en 

Marcel Pisa, voorzitter resp. bestuurs-

lid van de ANV. Ze zijn er anderhalf 

jaar mee bezig geweest. 

De bankjes worden momenteel nog 

geplaatst door de Westbroekse loon-

bedrijven Van Oostrum en Bouwman. 

Maar het is zeker dat in ieder geval 

op woensdag 31 oktober de eerste 

plek kan worden onthuld door gede-

puteerde Krol en koe Trijntje. Daar-

voor wordt om 14.45 uur een feeste-

lijke bijeenkomst georganiseerd op de 

boerderij van de familie Lam aan de 

Korssesteeg 1 in Westbroek. Daarbij 

zal ook het woord worden gevoerd 

door wethouder Ditewig van de ge-

meente De Bilt en Johan Lam namens 

de ANV Noorderpark. 

Wanneer alle plaatsen gerealiseerd 

zijn zal het nog aantrekkelijker wor-

den om het mooie Noorderparkgebied 

te bezoeken.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

De bankjes worden o.a. geplaatst door Bouwman’s Loonbedrijf BV Westbroek (zie foto) en Van Oostrum Westbroek BV. 

Afgelopen zaterdag viel de Korssesteeg die eer al te beurt. [foto Henk van de Bunt]

Kijkje op Fort Ruigenhoek
Op 28 oktober organiseert de Fort-beheerder een speciale excursie waarin veel  

onderwerpen over de historie en het nu van Fort Ruigenhoek aan bod komen.

Het fort is in de 19de eeuw gebouwd 

en maakt deel uit van de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie. Wat was de aan-

leiding van de bouw? Waarom nu 

precies op deze plek? Welke functies 

had het fort? En hoe gebruikt men het 

nu? Vanwege de militaire functie van 

het Fort is het zeer beperkt toegan-

kelijk geweest waardoor de natuur 

zich op een aparte manier heeft ont-

wikkeld. De wallen zijn op sommige 

plaatsen ingenomen door weelderige 

begroeiing. Op andere plaatsen heeft 

de beplanting de sfeer van vroeger. 

Welke diersoorten leven op het fort. 

Allemaal onderwerpen die de Groene 

Hart gids van Staatsbosbeheer met u 

zal bespreken. 

Belangstelling

Aanmelden kan via www.groenehart-

centrum.nl. Er zijn ook rondleidin-

gen gepland op 25-11 en 30-12. Voor 

groepen kunnen speciale data in over-

leg worden gekozen. 

De kosten zijn voor volwassenen 4 

euro en voor kinderen toten met 12 

jaar 2 euro, incl. kofie of thee. Zorg 
voor stevige schoenen. Een deel van 

het terrein is moeilijk toegankelijk 

voor personen die slecht ter been zijn 

en gebruikers van rolstoelen. 

Het Fort bevindt zich aan de Ruigen-

hoeksedijk 125a te Groenekan. De 

rondleiding begint om 13.30 uur

Tot eind dit jaar wordt er 3 x een rondleiding op het fort geven van ca. 1,5 uur.

Parasolzwammen

Aan het begin van de Graaf Florisweg in Hollandsche Rading rezen deze 

week gigantische paddenstoelen de grond uit. Deze parasolzwammen zijn 

minstens 40cm hoog. Zij dragen een hoed van ongeveer 25 cm in doorsnee. 

Zelf heb ik nog nooit zulke enorme 

paddenstoelen gezien. De moeite 

waard om te gaan kijken.  (Foto: 

Annemieke van Zanten)

Baasjes die met hun honden gaan dwalen

zijn de schrik voor dieven en vandalen

zij zorgen zo gelijk

voor een veiliger wijk

maar moeten wel hondenbelasting betalen

Guus Geebel Limerick

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrijdag 2 november 
"BORRELAVOND" v.a. 21.30 uur

Woe.
24-10

Geconfijte eendenbout met 
flensje en brie

of
Elzasser zuurkoolschotel, 

worst en casselerrib

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
25-10
Vrij.

26-10
Woe.
31-10

Zalmfilet met  
gamba`s

of
Reepeper met  
appel compote

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
1-11
Vrij.
2-11


