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A27 komend weekeinde afgesloten
door Henk van de Bunt

Van zaterdag 7 oktober 19.00 uur tot zondag 8 oktober 11.00 uur is de A27 tussen Utrecht-
Noord en knooppunt Eemnes in beide richtingen afgesloten. Aannemerscombinatie

3Angle sloopt dan de fietsbrug Zwaluwenberg. 

Persvoorlichter Melanie Mulder licht 
toe: ‘Het slopen van de fietsbrug is 
nodig omdat de brug te smal is voor 
de straks verbrede A27. Een weg-
afsluiting is hiervoor noodzakelijk, 
omdat voor het slopen van de brug 
de weg wordt geblokkeerd. Dit komt 
doordat de brug uit één deel bestaat 
en de aannemer hem dus in zijn ge-
heel naar beneden moet halen voor 
de sloop. Op de plek van de huidige 
brug komt een nieuwe fietsbrug. 
Deze is rond maart 2018 klaar. Er is 
bewust gekozen om de werkzaamhe-
den buiten het recreatieseizoen uit te 
voeren, omdat dan de brug minder 
wordt gebruikt. Daarom startten de 
werkzaamheden na 1 september’.

Overige werkzaamheden 
3Angle combineert de sloop met 
andere noodzakelijke werkzaamhe-
den, om de afsluiting zoveel moge-
lijk te benutten en hinder voor de 
weggebruikers en omwonenden te 
beperken. Hiermee voorkomt men 
dat de A27 binnenkort opnieuw 
moet worden afgesloten. 

Zo gaat 3Angle de zandtransport-
band ter hoogte van Hilversum de-
monteren, middenbermen maaien 
en zogeheten portalen (dragers met 
matrixborden) plaatsen. Naar ver-
wachting is de geluidhinder tijdens 
de werkzaamheden voor omwonen-
den beperkt.

Omleidingen
Automobilisten worden omgeleid 
over Amersfoort via de A28 en A1 
en moeten rekening houden met 
een extra reistijd van ongeveer 
10 minuten. Ter plaatse wordt de 
omleiding aangegeven met bor-
den. Van 1 oktober 2017 tot maart 
2018 kunnen wandelaars en fiet-
sers gebruikmaken van de omlei-
dingsroute via de onderdoorgang 
Vuurse Dreef in Hollandsche Ra-
ding, zolang er nog geen nieuwe 
fietsbrug is. Ook deze omleiding 
wordt ter plaatse met borden aan-
gegeven. Voor fietsers betekent de 
tijdelijke route ongeveer 5 minu-
ten extra reistijd.

Maatregel
De A27 tussen Utrecht-Noord 
en Bilthoven is sinds 11 septem-
ber verbreed. Het verkeer kan nu 
op 3 rijstroken 120 km/h rijden. 
Hierdoor is de doorstroming ver-
beterd, wat direct tijdwinst ople-
vert voor weggebruikers. Vóór de 

verbreding ontstonden veel files 
vanwege de wegversmalling tus-
sen Utrecht-Noord en Bilthoven. 
Het zorgde voor een knelpunt 
aan de oostzijde van Utrecht en 
vormde een bron van frustratie. 
Tijdens de werkzaamheden waren 
er al 3 smallere rijstroken met een 
maximumsnelheid van 90 km/h, 
de 3x90-maatregel. Dit is een ma-
nier om de doorstroming al tijdens 
werkzaamheden te bevorderen. Nu 
kunnen weggebruikers 120 km/h 
op 3 rijstroken rijden en daardoor 
sneller doorrijden. De werkzaam-
heden zijn echter nog niet geheel 
afgerond. Weggebruikers moeten 
dus op blijven letten.

Slim
Samen met aannemerscombina-
tie 3Angle doet Rijkswaterstaat 
er alles aan om de hinder tijdens 
werkzaamheden voor de omgeving 
en weggebruikers te beperken. Zo 
gebruikt men slimme bouwmetho-
des en plaatst men tijdelijke ge-
luidschermen langs de A27 op lo-
caties waar de bestaande schermen 
worden vervangen. Zo neemt het 
geluid van het verkeer voor om-
wonenden door het slopen van de 
bestaande schermen niet toe. Want 
er blijft altijd een scherm tussen de 
omwonenden en het wegverkeer 
staan. In augustus zijn tijdelijke 
schermen geplaatst bij Groene-
kan Oost en West (ter hoogte van 
de kruising met de Groenekanse-
weg). Nu volg(d)en de locaties 
Maartensdijk Oost en Hollandsche 
Rading Oost. In totaal plaatst 3An-
gle circa 3,5 km tijdelijke geluids-
schermen op 7 locaties.
 
Doorwerken 
De tijdelijke geluidschermen wor-
den op betonnen barriers geplaatst 
en zijn inclusief barrier 3 m hoog. 

Achter deze tijdelijke schermen 
werkt 3Angle aan de wegverbre-
ding, past de viaducten aan en 
bouwt nieuwe geluidschermen. 
Zodra een nieuw geluidscherm ge-
reed is, wordt het tijdelijke scherm 
weggehaald. De barriers waar de 
schermen op staan functioneren 
op dezelfde manier als de reguliere 
vangrails en geleiden het verkeer 
bij een botsing. De veiligheid voor 
weggebruikers blijft hiermee ge-
lijk. 

Vanaf oktober starten in Holland-
sche Rading de werkzaamheden 
aan de onderdoorgang Vuurse 
Dreef. RWS nodigt iedereen uit 
voor een informatiebijeenkomst 
op woensdag 4 oktober van 19.30 
tot 21.30 uur in het Dorpshuis in 
Hollandsche Rading, Dennenlaan 
57, Hollandsche Rading. De infor-
matieavond wordt georganiseerd 
in de vorm van een informatie-
markt over  hoe de weg wordt ver-
breed en wat de impact is voor de 
omgeving en weggebruikers. Ook 
wordt het inrichtingsplan voor o.a. 
natuur toegelicht.Gelezen op www.klompenpaden.nl: ‘Wegens werkzaamheden aan de A27 kan het zijn dat er bij het startpunt 

van de Klompenpad-wandelroute aan de Groenekanseweg in Groenekan geen of weinig parkeergelegenheid 
is. Dit kan tot eind 2018 duren’. Fotograaf Reyn Schuurman constateerde daar ter plaatse, kijkend richting 
Hilversum, een geheel nieuw gegraven sloot naast een deel van de tijdelijk geplaatste scheren. Dit beeld is voor 
de snelweggebruiker totaal aan het gezichtsveld onttrokken. 

Het slopen van de fietsbrug is nodig omdat de brug te smal is voor de 
straks verbrede A27. [foto Reyn Schuurman]

OKTOBER WOONMAAND
ALLE IN OKTOBER BESTELDE 

LAMELPARKET- EN MULTIPLANKVLOEREN 

Gratis gelegd
(vraag naar voorwaarden)

Geopend van 07:30 uur tot 20:00 uur.  verhaegtandartsen.nl
Tolakkerweg 157a | Maartensdijk | 0346-213 450 

‘  Wij staan voor u 
klaar met persoonlijke 
aandacht en expertise.’
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advertentie
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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. Centrumkerk

08/10 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
08/10 • 09.30u - Ds. G. van den Brink
08/10 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
08/10 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

08/10 • 10.00u - de heer Matthias van der 
Weide Oost Europa-Zending

R.K. Kerk O.L. Vrouw
08/10 • 10.30u - Voorganger

Pastoor J. Skiba

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
08/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

08/10 • 16.30u - Ds. J.J. Schreuder

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
08/10 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 

Gezinsdienst
08/10 • 19.00u - Ds. D. de Bree

Pr. Gem. Immanuelkerk
08/10 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten 

Samendienst in en met Opstandingskerk 

Pr. Gem. Opstandingskerk
08/10 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam, 
Viering Heilig Avondmaal, Samendienst 

met Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
08/10 • 10.00u - Communieviering, 
parochianen: J. Meijer en I. Elsevier

V.E.G. De Bilt e.o.
08/10 • 10.00u - Spreker de heer

Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

08/10 • 10.30u - Mevr. L.C. Spelberg

Herv. gemeente Groenekan 
08/10 • 15.30u - drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan
08/10 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg 

08/10 • 18.30u - Ds. K. van Olst

Onderwegkerk Blauwkapel
08/10 • 10.30u - Pastor G. Krul

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

08/10 • 11.00u - Mevr.
Ds. Martha Verstoep

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
08/10 • 10.00u - Ds. W.P. Vermeulen 
08/10 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
08/10 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
08/10 • 09.30u - Mevr.
Ds. Martha Verstoep 

St. Maartenskerk
08/10 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering Pastor Jan Houben 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

08/10 • 10.00u - Dr. C. Hoogendoorn 
08/10 • 18.30u - Ds. M. Ezinga 

PKN - Herv. Kerk
08/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 
08/10 • 18.30u - Ds. G. Wassinkmaat
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Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten
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altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze innig geliefde moeder, 
schoonmoeder en oma

Janna Barbara van den Bunt-Schep
Janna

Weduwe van Gijsbertus van den Bunt, † 31 mei 1999

 Willige-Langerak, 1 juli 1924 † Bilthoven, 26 september 2017

Wij hebben haar op 3 oktober 2017 in besloten kring op begraafplaats
Den en Rust te Bilthoven begraven.
 Anneke
 André en Miriam
 Jimmy, Loes

Open dag Dierenkliniek

Dierenkliniek Midden Nederland 
houdt op zaterdag 7 oktober een 
open dag. Van 12.00 tot 16.00 uur 
bent u van harte welkom om een 
kijkje in de praktijk aan de Tolak-
kerweg 157 in Maartensdijk te 
nemen. Er is de hele middag van 
alles te beleven voor jong en oud.

Open dag dierenkliniek
De Bilt

Tijdens de open dag op7 oktober 
van 11.00 - 15.00 uur bij dierenkli-
niek De Bilt is er een gezellig pro-
gramma voor jong en oud samen 
met de huisdieren samengesteld. 
Voor de kinderen en dieren zijn er 
leuke activiteiten. De gehele dag 
zijn er demonstraties en leermo-
menten. Kijk voor het programma 
op www.dierenkliniekdebilt.nl

Vrijwilligerswerk dat
er toe doet

In het team van Vrijwilligers Pal-
liatieve Terminale Zorg (VPTZ) 
in de gemeente De Bilt is weer 
ruimte voor nieuwe vrijwilligers. 
Laat u informeren over het vrijwil-
ligerswerk in de terminale zorg 
tijdens de vrijwilligersbanenroute 
op 6 oktober kan men van 10.00 
tot 12.00 uur in het Lichtruim. 
VPTZ- vrijwilligers bieden in de 
laatste levensfase tijd, aandacht, 
zorg en ondersteuning. Zij zijn er 
voor de zieke zelf en voor de naas-
ten, thuis en in verpleeg- en ver-
zorgingshuizen in alle zes kernen 
van gemeente De Bilt. Zinvol en 
boeiend werk met soms onverge-
telijke ervaringen en een gedegen 
2-daagse introductietraining. 

Voor nadere informatie en aan-
melding belt u met vrijwilligers-
coördinator Geza Mobers tel. 06 
22668767.

Ontmoetingsdienst

De eerstkomende ontmoetings-
dienst vindt plaats op vrijdag 6 
oktober in de ontmoetingsruimte 
van Dijckstate om 19.30 uur. Bij 
een ontmoetingsdienst is er eerst 
een (korte) viering. Na de viering 
is er gelegenheid om koffie te drin-
ken en met elkaar te praten. Jan 
Grootendorst is deze keer de voor-
ganger. Hij is telefonisch te berei-
ken (0346 212904); ook als men 
om vervoer verlegen zit. Ria van 
Aarnhem begeleidt op de piano.

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 6 oktober kan men 
weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Dierenriem in Maartens-
dijk 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. Voor aanmelden: 0346 
212366 of 06 51832063.

Beleef de vrijmetselarij 

In het kader van 300 jaar vrijmet-
selarij organiseert Loge De Ster in 
het Oosten uit Bilthoven een open 
middag op zondag 8 oktober. Met 
als motto ‘Beleef de vrijmetse-
larij, spreek met vrijmetselaren’ 
kunnen bezoekers tussen 12.00 en 
15.00 uur in ongedwongen setting 
sfeerproeven en kennismaken met 
de vrijmetselarij in het logege-
bouw aan de Jan Steenlaan 25 te 
Bilthoven. Voor meer info: www.
logedester.nu 

Pianorecital Péter Tóth

In het kader van 300 jaar vrijme-
teselarij organiseert Loge De Unie 
van Utrecht op maandagavond 9 
oktober om 20.00 uur een recital 
door de Hongaarse meesterpianist 

Péter Tóth. Hij zal onder meer 
werken van de vrijmetselaar Franz 
Liszt vertolken in de Woudkapel 
aan de Beethovenlaan 21 in Bilt-
hoven. De toegang is gratis maar 
vooraf aanmelden is gewenst via: 
unievutrecht@gmail.com

Natuurfoto’s in Lage Vuursche

Donderdag 5 oktober (aanvang 
14.30 uur) komt natuurfotograaf 
Rien Mouw in Dorpshuis De 
Furs in Lage Vuursche prachtige 
opnames laten zien. De contact-
commissie van de Stulpkerk, in 

samenwerking met Verpleeghuis 
St. Elisabeth nodigt iedereen uit 
om dit mee te maken. Toegang 
gratis en er is koffie of thee voor 
iedere bezoeker. 

Dutch Design concert

Zaterdag 7 oktober geeft het Klein 
Harmonieorkest van de Konink-
lijke Biltse Harmonie een con-
cert in het thema ‘Dutch Design’. 
Locatie: gebouw ‘De Harmonie’, 
Jasmijnstraat 6b, De Bilt. Aanvang 
20.00 uur. Kaarten zijn aan de zaal 
verkrijgbaar. 
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Schenking en onthulling monument
Grootmeester van de 300 jarige Orde van Vrijmetselaren, Gerrit van Eijk, zal op zondag 8 oktober een 

uniek maçonniek monument symbolisch overhandigen aan burgemeester Sjoerd Potters.
Het monument heeft zijn plaats gekregen op de rotonde ten noordwesten

van het station en de tunnel Bilthoven. 

De feestelijkheden starten om 
15.00 uur in Huize Het Oosten, 
ingang Rubenslaan 1. Gezamen-
lijk zal er naar de rotonde gelo-
pen worden alwaar om 16.00 uur 
de onthulling van het monument 
plaatsvindt. Met dit gebaar krijgt 
de lang bestaande en hechte ver-
binding tussen het dorp en de vrij-
metselarij een zichtbare vorm. In-
woners van de gemeente zijn van 
harte uitgenodigd de feestelijkhe-
den bij te wonen. Voor de schen-
kingsbijeenkomst geldt een ver-
plichte aanmelding, de onthulling 
op de rotonde is vrij te bezichti-
gen. Men kan zich als gast aanmel-
den via: www.logedester.nu 

Monument
Het te schenken monument be-
staat uit drie elementen, die uit de 
grond lijken op te stijgen en vanuit 
verschillende richtingen zichtbaar 
zijn. Gemaakt van Cortenstaal, zal 
het materiaal een fraaie oranje-
bruine uitstraling krijgen die geen 
onderhoud nodig heeft. Elk ele-
ment is zo’n 2 meter in doorsnede 
en heeft in de kern twee symbolen 
uit de vrijmetselarij. Daaromheen 
is een spreuk geplaatst die, niet al-

leen voor vrijmetselaars maar voor 
een ieder iets kan betekenen. De 
diepere betekenis hiervan is terug 
te vinden in de uitgangspunten en 
levensvisie van de vrijmetselarij. 
Tijdens de officiële schenking van 
het monument zal hier verder op 
worden ingegaan.

Lange relatie
Bilthoven is sinds haar ontstaan 
een voedingsbodem voor vrijzin-

nigen, humanisten, vrijdenkers 
en niet dogmatici. Mensen die 
open staan voor de mening en ge-
voelens van anderen en op eigen 
wijze een betere wereld willen 
maken. Het eerste logegebouw 
ontstond al in de jaren dertig van 
de vorige eeuw, gelegen aan de 
Julianalaan vlakbij de waterto-
ren. Hier huisde Ken Uzelven, een 
loge voor zowel mannen als vrou-
wen. In die tijd een zeer moderne 

gedachte. Tegelijk ontstond rond 
1933 de Maçonnieke Kring, een 
vereniging van mannen die in de 
gemeente woonden. Met de bouw 
van seniorencomplex Huize Het 
Oosten in 1955 en de heroprich-
ting van loge De ster in het Oos-
ten in 1961 kreeg de vrijmetsela-
rij een nieuwe impuls. Leden van 
De Kring en na de oorlog terug-
kerende broeders vanuit Indone-
sië, vonden hier een vertrouwde 
plaats om samen te komen. Te-
genwoordig is loge De Ster in het 
Oosten de grootste van Nederland 
en zijn er zelfs drie loges in Bilt-

hoven. Met ongeveer 250 vrijmet-
selaren heeft Bilthoven de groot-
ste vrijmetselaarsdichtheid van 
Nederland. Op zondag 8 oktober 
nodigt Loge De Ster in het Oosten 
in Bilthoven belangstellenden uit 
om sfeer te komen proeven. Van 
12.00 tot 15.00 uur is men van 
harte welkom om in een ontspan-
nen setting de ins en outs te ko-
men ontdekken van de bijzondere 
werkwijze van de vrijmetselarij. 
Adres: Jan Steenlaan 25 Bilthoven. 
Meer info via: www.logedester.nu 

(Hans Hukshorn)

Goed afscheid nemen is belangrijk...

Het zijn de wensen van de 
overledene en/of van de nabe-
staanden die bepalen hoe een 
uitvaart wordt vormgegeven 
en wat daarvan de kosten zijn. 
Het is net als met reizen: u kunt 
naar het buitenland vliegen 
met een budgetmaatschappij 
of met een reguliere lijndienst. 
Als u kiest voor de eerste optie, 
dan weet u dat dat beperkin-
gen met zich meebrengt. Voor 
een koffer die ingecheckt moet 
worden zult u moeten bijbeta-
len. Als u een stoel wilt reser-
veren kost dat extra geld. En 
eenmaal aan boord is de koffie 
met een broodje niet gratis. 
De keuze is aan u.

Een tijdje geleden verzorgde 
ik de uitvaart van een bekende 
ondernemer, waarbij de familie 
had aangegeven alles zelf te 
willen doen. De familie vroeg 
me daarin mee te denken en 
samen kwamen we tot het 
volgende: vader werd thuis 

Een paar weken geleden werd ik geportretteerd in ‘De Volkskrant’, als één van drie zelfstandige 
uitvaartondernemers. Aanleiding was het verschijnen van het boek ‘Laat je niet kisten door de 
commercie’, geschreven door bespaardeskundige Marieke Henselmans. Zij beschrijft het proces 
van kwetsbaarheid bij nabestaanden na een overlijden. “Uitvaartondernemers zijn zeer bereid te 
helpen, maar presenteren daarna een gepeperde rekening. Veel nabestaanden durven niet te vragen 
hoeveel het kost. Ze willen de overledene niet tekort doen. Maar echt, het kan voor veel minder.” 
Zelf ben ik altijd heel transparant waar het gaat om uitvaartkosten, die meld ik namelijk vooraf, op 
de euro nauwkeurig. En natuurlijk kun je daarop besparen.

opgebaard, niet in een uitvaart-
centrum. De familie maakte 
zelf een rouwkaart en verstuur-
de die per e-mail in plaats 
van als drukwerk per post. De 
familie bestelde via internet een 
uitvaartkist, zocht een mooi 
schrift uit als condoleanceboek 
en vroeg belangstellenden om 
op de dag van de uitvaart zelf 
bloemen uit eigen tuin mee 
te nemen. In plaats van een 
samenkomst in de aula van een 
crematorium organiseerden 
we bij de familie in de tuin een 
samenkomst, met muziek en 
sprekers. De overledene stond 
in het midden en werd na 
afloop naar het crematorium 
gebracht in de bestelbus van de 
zoon. Daar volgde de crematie 
zonder aanwezigheid van de 
familie. 
Het was een prachtig afscheid, 
geheel in stijl en volgens de 
wens van de overledene. En de 
kosten werden op deze wijze 
laag gehouden.

Samen kijk ik met nabestaan-
den naar wensen en (financiële) 
mogelijkheden. Samen geven 
we het afscheid zo goed en zo 
passend mogelijk vorm. Goed 
afscheid nemen is heel belang-
rijk voor de verwerking van 
verlies. Goed terugkijken op de 
uitvaart ook. Je kunt het niet 
overdoen...

Koop Geersing
uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43

Het monument wacht op onthulling. [foto Reyn Schuurman]

Verkeersveiligheid 
rotonde onderzocht

In de rondvraag van de vergadering op 9 februari 2017 van de gemeen-
teraads-commissie voor Openbare Ruimte zijn vragen gesteld over 
veiligheid van het fietsverkeer in twee richtingen op de rotonde Groe-
nekanseweg/Soestdijkseweg Zuid. Het College van Burgemeester en 
Wethouders zegde toe die vragen schriftelijk te beantwoorden en be-
richt nu als volgt: ‘De tweerichtingsfietspaden aan beide zijden van de 
Soestdijkseweg Zuid veroorzaken op de rotonde bij weggebruikers een 
gevoel van onveiligheid. Het is niet mogelijk om de structuur van het 
fietsverkeer ter plaatse op een andere wijze in te richten. Op de aanslui-
ting van de Groenekanseweg op de rotonde is voorzien in een snelheid-
remmende drempel, zodat het autoverkeer vanaf de Groenekanseweg 
de rotonde langzaam nadert’.

Zes ongevallen
‘Het is’, aldus het College  ‘verder technisch denkbaar om de fiets-
oversteken te markeren met knipperende lichten in het wegdek, naar 
het voorbeeld van de rotonde Groenekanseweg / Biltse Rading. Gege-
ven echter het actuele ongevalsbeeld van de rotonde Groenekanseweg 
/ Soestdijkseweg Zuid, zien wij geen aanleiding voor extra investerin-
gen. Op de rotonde vonden in de afgelopen drie jaar zes ongevallen 
plaats. De zes ongevallen betroffen vier aanrijdingen tussen fiets en 
auto, waarvan drie met uitsluitend materiële schade en één met letsel, 
en twee eenzijdige ongevallen met respectievelijk een scooter en een 
snorfiets met uitsluitend materiële schade.

De week van de 
Vrijmetselarij 

Dit jaar bestaat de vrijmetselarij 300 jaar. Dat wordt in de provincie 
Utrecht gevierd met verschillende activiteiten door Utrechtse loges 
in de Week van de Vrijmetselarij van 7 tot 15 oktober.

Wie werkelijk wil ervaren hoe het er op een avond van vrijmetselaars 
aan toegaat, krijgt daartoe de gelegenheid op de Masonic talks van 
Loge De Drie Grote Lichten op dinsdag 10 oktober om 20.00 uur aan 
de Rubenslaan 1 te Bilthoven. Zes sprekers zullen het thema ‘Wat bete-
kent broederschap?’ uitdiepen, samen met de aanwezigen. Aanmelden 
kan via masonictalks@vrijmetselarij.nl. Kijk voor alle activiteiten op: 
www.dagvandevrijmetselarij.nl

Bilthoven heeft mooie gebouwen
die het waard zijn om te aanschouwen
het bestaat honderd jaar
maar het is nog niet klaar
dus gaan handen nog flink uit de mouwen

Guus Geebel Limerick
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WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-walnoot salade
Ei-bieslook salade
Filet americain

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 5 oktober
t/m woensdag  oktober

VOORDEEL HELE WEEK

Varkensschnitzels
Gemarineerd of naturel

Bieflapjes

Pollo banadora
Verrassend lekker!

500
GRAM 5.98

100
GRAM 2.25

100
GRAM 1.49

Gebraden rosbief
Gegrilde kiprollade
Gerookte beenham

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.50

OVERHEERLIJKE 
VERSE LA TUR
Koe/geit/schapen kaas

PER
STUK 5.98 

VERSE KLEINE 
VARKENSHAAS

VARKENSHOARMA 500
GRAM 3.98

500
GRAM 5.98

500
GRAM 9.98

KIPSHOARMA

LAMSSHOARMA

Hamburgers, gehaktstaven of 
gehaktspeciaaltjes

5 HALEN= 4 BETALEN

1
KILO 9.99

Lekker voor het weekend!

2
VOOR 7.-BROODJE PULLED 

PORK OF CHICKEN

KIPKNOTSEN
U hoeft ze alleen op te warmen!

Wegens groot succes nogmaals!

6 + 2 
GRATIS

Reepjes festijn!

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

Er is weer boerenkool, 
zuurkool en hutspot!

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier Van onze bakker Vol van smaak

Nieuw

Vers van de traiteur

• Witlof ham-kaas schotel € 0,99
per 100 gram

• Herfststoof rund
met groenten
en aardappels of rijst

€ 1,49
per 100 gram

• Kalfs Rib-eye op Japanse 
wijze met noedels of rijst € 2,25

per 100 gram

Grote Hollandse

Bloemkool 

nú € 0,99
Frambozen
per bakje € 0,99

Gevuld
speculaas
bereid met
‘echte roomboter’ en 
amandelspijs

nu € 5,95

Desem
donker volkoren 
meergranen brood

nu € 2,98

Vers
gesneden 
meloenmix
mega bak
500 gram € 2,98

Nieuwe Oogst
• Frieslanders aardappels € 1,98

2,5 kilo

• Vers gesneden
boerenkool extra fijn € 1,49

250 gram

• Pilav met groenterijst € 1,25
100 gram
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advertenties

Uit de gemeenteraad van 28 september
door Guus Geebel

Burgemeester Sjoerd Potters verwelkomt Maartje Nij-
enhuis als Gast van de Raad. Zij is uitgenodigd door 
Michiel van Weele van de D66-fractie. Henk van der 
Kammen (VVD) vertrekt vanwege verhuizing naar 
Baarn uit de raad. Hij was sinds maart 2016 raadslid. 
De burgemeester zegt in een afscheidswoord dat Van 
der Kammen door zijn korte en krachtige benadering 
zorgde voor een duidelijk beeld van de gemeente naar 
de burger toe. Hij dankt hem voor zijn inzet. Zijn op-
volger in de VVD-fractie Henric de Jong Schouwen-
burg uit Groenekan wordt vervolgens beëdigd en ge-
installeerd. Hij was eerder gemeenteraadslid van 2010 
tot 2014. Donja Hoevers wordt geïnstalleerd als com-
missielid zijnde niet raadslid voor de fractie van D66.

Veiligheid
Het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 werd in de 
commissie Burger en Bestuur aangemerkt als hamer-
stuk. De door Fractie Schlamilch ingediende moties 
die betrekking hebben op het plan worden wel be-
handeld. Omdat de burgemeester portefeuillehouder 
is gebeurt dit onder leiding van de vicevoorzitter van 
de raad Frans Poot. Peter Schlamilch geeft per motie 
een toelichting. De motie waarin het college wordt 
gevraagd de onderhandelaars bij de kabinetsformatie 
om meer politiecapaciteit te vragen wordt ingetrokken, 
omdat dit al is gebeurd. 

Het verzoek in een motie om op korte termijn met de 
politie in gesprek te gaan om te bezien of een zicht-
baarder wijze van surveillance mogelijk is wordt ver-
worpen, evenals de motie waarin Schlamilch het col-
lege vraagt om met de lokale politie te bekijken of een 
efficiëntere wijze van surveillance mogelijk is door de 
inzet van solosurveillances. De vierde motie vraagt 
om maatregelen rond de coffeeshop in De Bilt om de 
leefbaarheid te vergroten. Ook deze motie krijgt geen 
steun van de raad. De burgemeester vindt het jam-
mer dat Schlamilch enigszins badinerend doet over 
de wijze van werken van de politie. Hij vindt dat we 
terughoudend moeten zijn met het geven van allerlei 
opdrachten aan de politie. De klachten over de coffee-
shop heeft de portefeuillehouder nog niet gehad en hij 
vraagt Fractie Schlamilch hem in contact te brengen 
met degenen die klachten hebben.

U10
De Ruimtelijk-Economische Koers U10 wordt onge-
wijzigd vastgesteld. Met deze notitie wil het college 
invulling en ambitie geven aan de toekomstige ontwik-
keling in de stadsregio Utrecht en de stadsregionale 
samenwerking. Met een amendement ingediend door 
Johan Slootweg (SGP) willen SGP, PvdA, CU, Bilts 
Belang, SP en fractie Schlamilch bereiken dat de koers 
niet wordt vastgesteld maar dat er kennis van wordt 
genomen. Het amendement wordt verworpen, evenals 
een amendement van gelijke strekking ingediend door 
Han IJssennagger. Anne de Boer (GroenLinks) vindt 
dat de kernwaarden Groen, Gezond en Slim waarop de 
koers gebaseerd is passen bij het programma van zijn 
partij. Michiel van Weele (D66) stelt dat de gemeenten 
om ons heen elkaar constructief aanvullen. Zijn fractie 
blijft positief kritisch op de U10 als netwerkorganisa-

tie. Han IJssennagger (Bilts Belang) steunt het voor-
stel alleen als de amendementen worden aangenomen. 
Krischan Hagedoorn (PvdA) noemt de 75.000 wo-
ningen die binnenstedelijk gebouwd zouden moeten 
worden een struikelblok. ’Dat is niet mogelijk en niet 
wenselijk voor De Bilt.’ Kees Lelivelt (VVD) noemt 
het voorstel herkenbaar in de strategische agenda. ‘Het 
is een koers en geen keurslijf.’ Werner de Groot (CDA) 
wil samen op weg naar een uitvoeringsagenda. ‘Een 
voor allen, allen voor een.’ Menno Boer (SP) wil van 
de koers alleen kennisnemen en die geen juridische 
status geven. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen 
stelt dat de koers geen sjabloon is waaruit de gemeen-
ten allemaal hetzelfde moeten halen. De gemeenten 
halen er hun geschiktheid uit. Hij begrijpt de vrees 
om overheerst te worden maar hij komt uit dezelfde 
bron puttend als de indieners van de amendementen 
tot een andere conclusie. ‘De kaderstelling op lokaal 
niveau blijft gehandhaafd. Het gaat om samenwerken.’ 
De wethouder is van mening dat gezamenlijk dezelf-
de tekst gebruiken de kracht naar elkaar toe is. ‘We 
moeten ook als U10 naar buiten kunnen treden als een 
sterke netwerkorganisatie.’

Mystery guest
Een motie ingediend door Erik van Esterik (PvdA) om 
in samenwerking met de instellingen en belangenorga-
nisaties een draagvlakonderzoek uit te voeren naar een 
‘mystery burger onderzoek’ binnen het sociaal domein 
wordt verworpen. Wethouder Anne Brommersma zegt 
dat alle organisaties cliënt-ervarings-onderzoeken uit-
voeren en dat vindt het college voldoende. 

Genderneutraliteit
De motie Stop genderneutraliteit in De Bilt van Fractie 
Schlamilch en een motie van Dolf Smolenaers (D66) 
die het tegenovergestelde wil, worden ingetrokken. 
Wethouder Anne Brommersma: ‘Het college komt dit 
najaar met een voorstel over hoe we hier mee om wil-
len gaan. Uit cijfers blijkt dat vier procent van de men-
sen zich niet man of vrouw voelt.’ Zij sluit zich aan bij 
woorden van Erik van Esterik over verdraagzaamheid 
en die van Dolf Smolenaers, dat als het weinig moeite 
kost om mensen op die manier tegemoet te komen, we 
er iets aan moeten doen. 

Gast van de Raad Maartje Nijenhuis (links) en nieuw 
commissielid voor D66 Donja Hoevers.

Nieuw geïnstalleerd raadslid voor de VVD Henric de Jong Schouwenburg 
(links) en vertrekkend raadslid Henk van der Kammen.

[foto Henk van de Bunt]

‘Het Lied van de Ziel’ in Bilthoven
 

Op uitnodiging van de PKN in Bilthoven komt Jan Kortie een avond naar de 
Centrumkerk, Julianalaan 42 in Bilthoven. Tijdens deze avond zingen we mantra’s uit zeer 

diverse religieuze en spirituele richtingen, in allerlei talen; veelal met pianobegeleiding. 

Een deel van de muziek is ingetogen, soms ont-
roerend, een ander deel is uitbundig, dan spat de 
vreugde ervan af. Het licht is gedempt, de sfeer 
is verstild. Er is niets voorgeschreven dat je zou 
moeten voelen of geloven. Tijdens deze avonden 
richten we ons op het woorden-loze mysterie van 
het leven, we pogen dit stille mysterie te verklan-
ken. Samen zingend overstijgen we het denken en 
zo verbinden we ons nog dieper met dat mysterie 
en met elkaar. Het samen zingen van mantra’s is 
heilzaam, niet alleen voor onszelf, maar ook voor 
de wereld. Wanneer wij ons met elkaar verbinden 
is dat een bijdrage aan onze wereld, waarin we 
zo vaak in dualiteit en dus isolement leven. We 

zingen woorden vol betekenis. In de klank van de 
stem, in de zangerige toewijding ervan, komt die 
betekenis tot leven. Het gaat om korte teksten op 
eenvoudige melodieën. Dat schept ruimte om te 
zijn met de klank, met de wijsheid die in de woor-
den besloten ligt, met de betoverende herhaling en 
de wonderschone muziek die dan kan ontstaan.

Praktische informatie: 
Datum donderdag 12 oktober 2017 | van 20.00 
tot 22.00 uur | Koffie en thee vanaf 19.00 uur | 
Zaal open vanaf 19.30 uur | Locatie Centrumkerk, 
Julianalaan 42 in Bilthoven | aanmelden via ckui-
ken@planet.nl

Jan Kortie: Het licht is gedempt, de sfeer is 
verstild, meditatief.

De roep van de 
kraanvogel

Een van de mooiste vogels ter wereld, onderwerp van veel oude pren-
ten en legenden, is de kraanvogel. In het verre oosten is hij vanouds 
symbool voor voorspoed en geluk. Sinds kort broeden zij ook weer 
in Nederland. In voor-en najaar trekken zij met tienduizenden tegelijk 
van Zuid-Spanje naar Noord-Europa en terug. Onderweg landen ze op 
vaste plaatsen om een paar dagen te rusten en te eten, bijv. in en rond 
een meer in Frankrijk. Tegen de avond vliegen zij daarheen om er op 
drooggevallen platen te slapen, in de vroege ochtend stijgen ze massaal 
en luid trompetterend op. Iedereen kan daar iets van meemaken op don-
derdag 12 oktober 14.30 uur in de Opstandingskerk, 1e Brandenburger-
weg 34. Henk Strietman laat in foto’s en haiku’s (een soort dichtvorm) 
zien en horen waarom kraanvogels zoveel mensen boeien. Wie moeite 
heeft om zelf te komen, kan opgehaald worden. Informatie bij Henny 
Ockhuijsen, tel. 030 2202458.

Kunstmarktevenement 
bij Fotoclub 

Voor de fotoclubavond van 9 oktober zijn de bezoekers van de 
Kunstmarkt die een workshop natuurfotografie hebben gedaan of 
die zich hebben laten portretteren door leden van de fotoclub uit-
genodigd. Al tijdens de Kunstmarkt is gebleken dat veel mensen 
geïnteresseerd zijn in fotografie en dat zij in clubverband meer wil-
len ontdekken en leren. 
Op het programma voor maandag 9 oktober staat voor de pauze 
portretfotografie. Alle portretten, die op de kunstmarkt zijn gemaakt 
zullen worden bekeken, bewonderd en ook besproken; altijd in een 
positieve sfeer om van elkaar te leren. In de pauze kunnen de be-
langstellenden nader kennis maken met de leden van de fotoclub. 
Daarna wordt het programma vervolgd met natuurfotografie met als 
thema: herfstfotografie. Wim Westland, een van de leden, zal aan de 
hand van zijn foto’s tips geven om de natuur nog mooier in beeld 
te brengen. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in 

zalencentrum H.F. Witte, Henri 
Dunantplein 4 in De Bilt. 

(Jeannette Kok) 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Hello WINTER
Hello FASHION EVE

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

Kom gezellig langs en 
ontvang een 
                  KORTINGSBON              

10%

                      20.00 uur: Ontvangst met koffi e/thee
20.15 uur: Start modepresentatie

 Woensdagavond

4 oktober • 

BIJ EEN VIKORN-GRATIS KRASLOT

Er is weer

SPECULAASTAART!
van € 6,95

€ 5,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Hartelijk dank 
voor de vele 
reacties via
Facebook,

kaartjes etc.
Ik heb veel extra 
koeken moeten 

bakken maar het 
was erg leuk!

Giel van der Vlies

Dier van de maand:
Mies

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8

D
ie

renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Daisy, asieldier van de 
vorige maand zit nog 
steeds bij ons in het 
asiel, helaas.

Mies is nog een jonge poes van 5 jaar oud. Het is een
zelfstandige poes die niet veel polonaise aan haar lijf wil en 
dat laat ze dan ook duidelijk weten. 

Rasgroep: Europese Korthaar
Geslacht: poes
Leeftijd: 5 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Nee
Kan in een flat: Nee
Kan in een tuin: Ja

Ben je op zoek naar een kat waar je niet van verwacht dat 
ze lekker bij je op de bank of op schoot komt liggen?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres voor Mies. Ze kan 
best kopjes geven en lief zijn, maar alleen wanneer
madammeke daar zin in heeft. Komt het haar niet uit,
dan laat ze dat duidelijk merken. Je kunt dan een mep van 
haar krijgen.

We zoeken voor Mies een eenpersoons, rustig huishouden 
zonder andere huisdieren want daar is ze niet van
gecharmeerd. Ook van bezoek houdt ze niet zo dus het 
zou fijn zijn als ze dan even in een kamertje apart gezet 
kan worden. Zij is duidelijk de koningin in huis. Wie is op 
zoek naar een kat die gewoon lekker in en om huis haar 
gang kan gaan zonder dat er verder veel van haar verwacht 
wordt? Wij zitten op diegene te wachten! Max en Mumble die de maand ervoor asieldier 

van de maand waren zijn beiden herplaatst!



Koninklijke Onderscheidingen 
tijdens korpsavond brandweer

door Walter Eijndhoven

Tot grote verrassing werden, tijdens de jaarlijkse korpsavond op zaterdag 30 september, 
brandweervrijwilligers Kees van den Broek, Dick van Dijk en Willem van Barneveld in 

het zonnetje gezet. De drie heren werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Burgemeester Potters reikte hen de bij de Koninklijke Onderscheiding

behorende versierselen uit.

Het was een grote verrassing voor 
de drie heren. Al aan het begin van 
de jaarlijkse korpsavond werden zij 
naar voren geroepen door burge-
meester Potters om hun onderschei-
ding in ontvangst te nemen. 

Willem van Barneveld
Het was dan ook meer dan verdiend. 

Willem van Barneveld heeft zich 
reeds meer dan 30 jaar verdienste-
lijk gemaakt voor de samenleving. 
In 1984 begon hij met zijn brand-
weeropleiding, oefende al die jaren 
actief als brandweerman en schopte 
het uiteindelijk tot Hoofd Brand-
wacht en chauffeur pompbediende. 
Eind 2016 nam hij afscheid van Post 

Westbroek. Al die jaren was hij ac-
tief bij het bestrijden van branden, 
met gevaar voor eigen leven. Altijd 
stond hij paraat voor de samenle-
ving, ondanks zijn eigen veebedrijf.

Kees van den Broek
Ook Van den Broek was lange tijd 
vrijwilliger bij de brandweer, meer 
dan 40 jaar en begon reeds in 1976 
met zijn brandweeropleiding. Uit-
eindelijk werd hij zelfs bevelhebber. 
Ook Van den Broek was actief op de 
post Westbroek en nam op 1 maart 
jongstleden afscheid van zijn zo ge-
liefde korps. Hij had graag langer 
willen aanblijven, maar zijn gezond-
heid liet dit helaas niet toe. Iedere 
oefenavond was Van den Broek aan-
wezig en ook bij de uitruk kon het 
team altijd op hem rekenen. 

Dick van Dijk
Op 1 september 1988 kreeg Dick 
van Dijk de officiële aanstelling als 
aspirant Brandwacht. Via Brand-
wacht 1e Klasse werkte Van Dijk 
zich op tot Hoofdbrandwacht. Ook 
de opleiding tot brandweerchauf-
feur/ pompbediende rondde hij met 
succes af. Ongeveer 1100 oefen-

avonden woonde hij bij en bewees 
zijn diensten bij ongeveer 300 inci-
denten. Zijn medische achtergrond 
als assistent anesthesist zette hij in 
bij zijn diensten voor de brandweer.

Vrijwilligers
Na het uitreiken van de Koninklijke 
Onderscheidingen nam ploegleider 
Hans van den Brink het stokje over 
van Akkie Stomphorst als postcom-
mandant Bilthoven. Onder zijn lei-
ding wil hij graag de ingezette lijn 
van Stomphorst voortzetten. Ook 
de zoektocht naar meer vrijwilligers 
binnen de brandweer wordt ver-
volgd. De brandweer is nog altijd 

dringend op zoek naar minstens 15 
nieuwe vrijwilligers. Reinier Kok uit 
Maartensdijk is één van die nieuwe 
vrijwilligers. ‘Elke dinsdagavond 
train ik al bij de brandweer, ondanks 
dat ik nog de medische keuring en 
een psychologische test moet on-
dergaan. Via familieleden en mijn 
werk kreeg ik interesse in de vrijwil-
lige brandweer. Vooral de actie en 
de saamhorigheid binnen het team 
trekt mij erg aan’, vertelt Kok. De 
vrijwillige brandweer roept iedereen 
op die op zoek is naar een pracht-
job: spannend, veelzijdig, technisch 
en sociaal. En je maakt veel nieuwe 
vrienden in een hechte club.
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Jaartallen zijn de planken van een kast
door Henk van de Bunt

Zaterdag 30 september openden Maartensdijks dorpshistoricus Koos Kolenbrander en 
wethouder Anne Brommersma de jubileumtentoonstelling van de Maartensdijkse Historische 

Vereniging in de wintertuin van Dijckstate. Er waren veel bezoekers op de opening afgekomen; 
zij genoten van twee goed opgezette en onderbouwde inleidingen.

De historische verenigingen van De 
Bilt en Maartensdijk hebben in hun 
jubileumjaar tentoonstellingen over 
het ontstaan en de geschiedenis van 
de verschillende kernen van de Ge-
meente De Bilt samengesteld als on-
derdeel van de viering van hun res-
pectievelijk 25 en 30 jarig bestaan. 
Op het ogenblik reist de tentoon-
stelling 100 jaar Bilthoven door de 
kern Bilthoven en is nog tot en met 
15 oktober in de Centrumkerk, Juli-
analaan 42 te Bilthoven te bewonde-
ren. Zaterdag 30 september werd in 
Dijckstate aan het Maertensplein te 
Maartensdijk de kerntentoonstelling 

over het ontstaan en de geschiedenis 
van Maartensdijk geopend. Deze is 
deze week nog te zien op woensdag 
4-10 van 15.00 tot 17.00u en op don-
derdag 5-10 van 10.00 tot 12.00 uur. 

Jaartallen
Kolenbrander: ‘Geschiedenis kan 
niet zonder jaartallen; zij zijn bij 
wijze van spreken de planken in de 
kast, waarin alle verhalen en gebeur-
tenissen over een bepaalde periode 
keurig liggen geordend. Al op de ba-
sisschool moesten wij jaartallen uit 
het hoofd leren. Op iedere dag van 
een jaar valt er wel iets of iemand te 

herdenken. Ook vandaag, zaterdag 
30 september, is een bijzondere da-
tum. Zo is het vandaag 1598 jaar ge-
leden, dat de vertaler van het Oude 
en Nieuwe testament Hieronymus 
(op 30 september 419) is overleden 
en ook alweer vandaag is Max Ver-
stappen 20 jaar geleden geboren’. 

Ontdekken
Wethouder Anne Brommersma was 
best ‘gelukkig’ een bijdrage aan 
deze opening van de tentoonstelling 
te mogen leveren: ‘Morgen (zon-
dag) begint oktober ‘de Maand van 
de Geschiedenis’ hét grootste his-
torische evenement van Nederland. 
Het is een gelukkige keus juist nu 
deze tentoonstelling hier te houden. 
Het thema van de maand is ‘ontdek 
Gisteren, begrijp Vandaag; en waar 
kun je dat beter doen dan op zo’n 
tentoonstelling. In 2017 staat het ac-
tuele thema Geluk centraal. Duik de 
geschiedenis in, ontdek gisteren om 
vandaag te begrijpen. Laat je ver-
rassen door lezingen, films, speciale 
rondleidingen enz. en dat kan hier 
allemaal’. 

Levensverhalen
Koos Kolenbrander: ‘Zoals we hier 
staan zijn de meesten voor, rond en 
na de 2e Wereldoorlog geboren en 
vormen deels de zgn. babyboom-
generatie. De komst van de auto, 
telefoon, radio en tv hebben we 

meegemaakt met als laatste de snel 
opkomende automatisering. Na de 
bevrijding kwam de industrie in het 
dorp Maartensdijk. Het begon met 
een grasdrogerij, daarna een plas-
tic-, een inkt-, een koek- en een pa-
perclipfabriek. Allemaal zijn ze op 
de inktfabriek na alweer verdwenen. 
Over 30 jaar, zullen wij er wellicht 
niet meer zijn, maar zijn er weer 
andere ontwikkelingen te melden, 
waar wij nu nog geen weet van heb-
ben. Daarom is het belangrijk om 
door te gaan met het vastleggen van 
de geschiedenis en de levensverha-
len. Iedere foto en elk verhaal is be-
langrijk’.

Vrijwilligers
Anne Brommersma vroeg speciale 
aandacht en waardering voor al die 
vrijwilligers, welke bij de beide ju-
bilerende historische verenigingen 
er op allerlei wijze aan bijdragen, 
dat de geschiedenis van een dorp 
bewaard blijft; ‘Ik denk dan aan de 
bestuursleden, de redactieleden, de 
groepen mensen, die tentoonstel-
lingen inrichten, de makers van ‘de 
Canon van Maartensdijk’, de Ca-

non van De Bilt’ (beiden te vinden 
op www.entoen.nu/nl/), het Digitale 
Museum van De Bilt en de nieuws-
briefrondbrengers. Vrijwilligers zijn 
het cement, waarop onze samenle-
ving drijft. Dankzij de vele vrijwil-
ligers kunnen verenigingen veelal 
bestaan. Dit is essentieel om de 
samenleving vitaal te houden’. De 
wethouder sloot haar bijdrage af met 
een oproep voor zover dat nodig was 
door een lidmaatschap aan te sluiten 
bij de beide jubilerende historische 
verenigingen’. 

Andere kernen
In Westbroek - als laatste kern van 
de voormalige gemeente Maartens-
dijk - zal er eind oktober in Molen 
de Kraai een tentoonstelling worden 
gehouden over het ontstaan en de ge-
schiedenis van Westbroek. Tenslotte 
zal er in november in het HF Witte 
Centrum een tentoonstelling worden 
ingericht over het ontstaan en de ge-
schiedenis van De Bilt. Definitieve 
data, tijdstip van de officiële openin-
gen en de overige data en openings-
tijden is te vinden op website
www.vanzoddetotpleisterplaaats.nl. 

V.l.n.r. wethouder Anne Brommersma, dorpshistoricus Koos Kolenbrander 
en HVM-voorzitter Gert-Jan Weierink.

De tentoonstelling in Dijckstate trekt aardig wat bezoekers.

De Historische Kring
D’Oude School zoekt: 

een penningmeester

een coördinator distributie

De hoofdtaak van de penningmeester ligt uiteraard in het
op orde en bijhouden van de financiën van de vereniging.

Zijn/haar werk is gespreid door het hele jaar heen.

De coördinator distributie heeft wat meer met piekbelasting te maken
in de tweede helft van februari, mei, augustus en november als
ons nieuwe kwartaalblad De Biltse Grift van de drukker komt

en verspreid moet gaan worden.

Kijk voor een uitgebreidere beschrijving op
www.historischekringdebilt.nl

Is het wat voor u of wilt u meer weten?
Dan kunt u contact opnemen via secretaris@historischekringdebilt.nl 

advertentie

Kees van den Broek (m), Dick van Dijk (l) en Willem van Barneveld (r) 
krijgen de versierselen uitgereikt uit handen van burgemeester Sjoerd 
Potters.
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

299

139

449

2e
 halve

prijs

Geldig van donderdag 5 t/m zaterdag 7 oktober 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Roomboter
appeltaart

Vers uit eigen
oven
per stuk van

€3,99

Bokbieren

Bijv. Grolsch
Herfstbok
2 pakken van
€11,38 voor

€8,54

Hollandse
appel of peren

per kilo
van

€1,99

Ierse
Riblappen

500 gram
van

€5,75
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Samen jeu de boulen is
sportief en gezellig

‘Hallo Buur’ is een initiatief van het Platform Respectvol samenleven. In een tweewekelijkse 
column lees je over een inspirerend buurtinitiatief in De Bilt. Deze week: Kets Up in De Bilt

Stipt om half 2 verzamelen Ada, 
Robert en Angelus zich met hun 
set ijzeren ballen in het Boetze-
laerpark. 
Elke zaterdagmiddag spelen de 
leden van de Biltse Club de Petan-
ques Kets Up een pot jeu de bou-
les in dit prachtige park. Vandaag 
met zijn drietjes. 

Tactiek en geluk
“Meestal zijn we met zo’n acht tot 
tien man”, vertelt Angelus. Ada 
is deze middag de enige vrouw, 
maar er zijn meer vrouwelijke 
leden. “Mooie van deze sport is 
dat iedereen mee kan doen. Man, 
vrouw, slecht ter been, jong of 
oud, het maakt niet uit. Het gaat 
vooral om tactiek en een beetje 
geluk”, zegt Angelus, terwijl hij 
nauwlettend de worpen van zijn 
tegenstanders in de gaten houdt.

Bijpraten met drankje
Het wekelijkse sportieve uitje 
betekent veel voor de spelers. 
Ada: “Ik kijk er altijd naar uit, 
het zijn allemaal leuke mensen 
en het voelt heel vertrouwd”. Ro-
bert geniet ook van het sociale 
aspect. “Tijdens het spel zijn we 
echt fanatiek en wordt er weinig 
gekletst, maar daarna praten we 

gezellig bij met een borrel of kop 
thee in De Remise, ons clubhuisje 
hier in het park”.

Kom gewoon langs
Nieuwe leden zijn altijd welkom. 
En het is goedkoper dan golf, aldus 
Angelus. Voor € 42,50 heb je een 
jaar lang een sportieve en gezellige 
zaterdagmiddag. Maar nu genoeg 
gebabbeld. “Hé Robert, het wordt 
tijd dat je een punt scoort. Anders 
komt er in de krant dat je als een 
krant speelt!” Het lukt, Robert 
scoort. Meedoen? Kom gewoon 
langs. Maar wel bovenhands wer-
pen, onderhands is not done. 

(Julie Houben)

Suggesties voor een volgende 
column?
hallobuur@respectvoldebilt.nl

Leden van Kets up aan het jeu de boulen

Nieuwe kweekkas
in d’Amandelboom 

Op zaterdag 23 september is de kweekkas van 
d’Amandelboom officieel geopend. Voor de opening waren 

bewoners, familie, vrijwilligers en buren uitgenodigd.
De kas stond al een tijd op het verlanglijstje en is 

gerealiseerd door giften.

Dineke Hordijk en Henri Groen openen de kas met het doorknippen van 
een cadeaulint.

Naast de kas is een moestuin aangelegd door familie en vrijwilligers. 
Met meer dan 175 aanwezigen was de tuin en het plein gezellig vol. In 
het kader van burendag waren de buren van d’Amandelboom, inclusief 
de kinderen, uitgenodigd om de tuin te ontdekken en te komen helpen. 
Met elkaar hebben we zo het kippenhok verplaatst en de kippenren ver-
nieuwd. Speciaal voor de kinderen was er onder de plataan een kinder-
hoek ingericht met leuke activiteiten, waaronder het schilderen van een 
vogelhuisje. (Tina Bolks)

Senioren spelen Midgetgolf
Dinsdag 26 september speelden 
25 senioren, in de leeftijd van 
ruim 70 tot 92 jaar, voor de 47ste 
keer het jaarlijks midgetgolf toer-
nooi bij Midgetgolfbaan Biltho-

ven aan de Julianalaan 282 onder 
mooie, maar bij de start frisse 
weersomstandigheden. Wethou-
der Madeleine Bakker reikte aan 
het einde de (wissel-)bekers uit. 

Voor de vijf hoogst-geëindigde 
deelnemers was er een beker, 
waarbij uiteindelijk de plaatsen 2 
en 3 en om de plaatsen 4 en 5 een 
barrage gespeeld moest worden.

Zittend v.l.n.r. Arie Appeldoorn (4e prijs), Marijke Penning (1e prijs), Jan van Marlen (2e prijs), Joke Heesen 
(5e prijs) en Harry Boonstra (3e prijs) en wethouder Madeleine Bakker. Rechts staand eigenaar Erik Polders. 
[foto Reyn Schuurman]. 

Tel. 06-45718455
Waterweg 110

3731 HN  De Bilt
info@powermindbalance.nl
www.powermindbalance.nl

In balans op de Waterweg

Vrijdag 6 oktober opent Tilly Dijks de deur van haar Reiki-/
massagepraktijk Power Mind Balance aan de Waterweg 110 
in De Bilt. De praktijk is vooralsnog iedere vrijdag geopend 
van 10.00 tot 14.00 uur. Tilly is magnetiseur en heeft een 
Reiki Mastertitel. Zij helpt mensen graag om de kracht van 
de geest te herontdekken en te stimuleren zodat ook het 
lichaam weer in balans gebracht kan worden. 

Tilly biedt tevens stoelmassages aan (ook op locatie) en duo 
massages. Kijk op www.powermindbalance.nl voor meer 
informatie.

Tilly houdt ervan
om mensen te helpen.

advertorial
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

GEKONFIJTE EENDENBOUT

Zachtjes in ganzenvet gegaard; alléén nog even warm 

maken; ca. 20 min. op 170 °C
per stuk 4,75

RUNDERSTOOFLAPJES

Uit de Limousin: om ouderwets sudderen. Mals, mager 

en fijn van draad; ca. 2½ tot 3 uur stoven
500 gram 5,98

BAKBLOEDWORST

Uit de oude doos. Echte herfstkost, lekker met een 

schijfje appel en gezonde appelstroop!
100 gram 1,25

ITALIAANSE CORDONBLEU'S

Met o.a. een lekker lapje gemarineerde varkensfilet, 

gevuld met kaas, salami & zontomaatje
100 gram 1,50

RUNDERBIEFBURGERS

Lekker op een broodje of bij de maaltijd. 100% 

rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug!!
3 stuks 3,75

GROOTMOEDERS HACHE

Uit onze traiteurhoek: alleen warm maken. Met o.a. 

rundvlees, uien, kruiden. Met gratis puree
500 gram 7,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 2 oktober t/m zaterdag 7 oktober. Zetfouten voorbehouden.

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
Bilthoven

Aanmelden en legitimeren is verplicht. 

Meer informatie en aanmelden: www.rivm.nl/kennisparade. 

De Kennisparade is onderdeel van het Weekend van de Wetenschap. 

Kom en doe mee met de
RIVM Kennisparade

Belandt plastic via het milieu in de vis op ons bord? Zijn antibiotica in de toekomst 
nog effectief? Wanneer is het belangrijk om te vaccineren tegen griep? Tijdens de 
Kennisparade van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijg je antwoord op 
deze en veel andere vragen.

Er is ook een programma voor kinderen. Onderzoek als een echte wetenschapper wat er allemaal leeft in 
onze bodem. Bouw je eigen waterzuiveringsinstallatie en ontdek wat stoffen kunnen doen met het milieu.

Datum:  zaterdag 7 oktober 2017 
Tijd:       10.00 tot 16.00 uur
Plaats:  RIVM 

En toen kwam de brief
Campagne ‘De Bilt op weg naar energieneutraal’ 

Uit het rapport kwamen drie maat-
regelen naar voren: vloerisolatie, 
een hybride warmtepomp en een 
nieuwe pomp voor de vloerver-
warming. Alies beschrijft hoe het 
in zijn werk ging.

“We dachten dat het niet kon om-
dat je niet onder de vloer kunt 
komen.” Toch bleek vloerisolatie 
wel degelijk mogelijk. “Ze had-
den maar één gat nodig waardoor 
het bedrijf bolletjes isolerend 
materiaal kon spuiten. Het was 

zo gepiept, in een paar uur tijd.” 
Verassend genoeg bleek ook de 
vervanging van de pomp voor de 
vloerverwarming in een deel van 
het huis, energie te besparen. De 
oude pomp werd vervangen. Als 
laatste werd een warmtepomp op 
het dak geïnstalleerd. Deze ‘om-
gekeerde koelkast’ haalt warmte 
uit de lucht en zorgt ervoor dat de 
CV-ketel vrijwel alleen op koude 
dagen nog nodig is. Alies: “Door 
de subsidie hierop, is dat een aan-
trekkelijke investering.”

Ze kijkt over het algemeen tevre-
den terug op het proces maar een 
aantal tips heeft ze wel. “Ga altijd 
kijken als de aannemer nog in huis 
is.”, zegt ze. “Het gat in het dak 
voor de warmtepomp was bij ons 
niet goed afgedekt waardoor het 
ging lekken. Wel werd het snel op-
gelost toen ik aan de bel trok.” Ook 
de communicatie over de werking 
van zo’n nieuwe installatie vindt 
Alies belangrijk: “Zorg ervoor dat 
de aannemer het duidelijk uitlegt!”
Aanbod campagne

Deelnemen aan de laatste brieven-
ronde van de campagne kan nog. 
Huiseigenaren met een huis ou-
der dan 1976 in Westbroek, Hol-
landsche Rading, Maartensdijk en 
Bilthoven-Noord ontvangen deze 
week een uitnodiging. Er zijn nog 
50 adviezen tegen een gereduceerd 
tarief van 90 euro beschikbaar. 
Intekenen kan via de site van de 
Biltse energiecoöperatie BENG!: 
www.beng2030.nl.

Het dak was al geïsoleerd en dubbel glas hadden ze ook al in de fraaie dertiger jaren woning van Alies 
Vos en Toine Passier. Toch wilde Alies direct meedoen toen de brief van de campagne ‘De Bilt op weg 

naar energieneutraal’ op de mat viel. Nadat ze het gedegen adviesrapport had ontvangen,
ging ze tot actie over. Motivatie? “We moeten gewoon naar minder fossiele energie!”

Showroom Botaboots:
Industrieweg 24a, Maartensdijk

tel. 0346-212279

do-vr 13-19u. & za 12-17u.
(en op afspraak,

showroom@botabootscompany.com)

Kijk voor de openingsdata op
www.botabootscompany.com/events

Blessed by
Comfort

Out� ts Boots Accessories

15% KORTING
OP DE GEHELE

COLLECTIE

t/m zaterdag 7 oktober a.s.

Maiden Lane • Alchemist • Riani • Caroline Biss • Milestone
Minnetonka • Anokhi • Mosh Mos • Gestuz • Passigatti • Silver

De showroom 
mag weer 
even open en 
dat vieren we 
graag met u!
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Proeven en genieten bij 
Winkeliersvereniging Hessenweg

Al sinds jaar en dag staat De Bilt bekend om zijn grote vers-aanbod. Ook uit recente 
onderzoeken blijkt, dat de Hessenweg-Looydijk een grote aantrekkingskracht

uitoefent door het grote en kwalitatieve foodaanbod.

Een mooi aanbod van slager, vis-
winkel, groenteboeren en bakkers, 
ondersteund door speciaalzaken 
in biologische producten, deli-
catessen en aanverwand aanbod 
in food gerelateerde producten, 
maken het centrum heel aantrek-
kelijk. Op 7 oktober van 11.00 tot 
17.00 uur willen de ondernemers 
van centrum De Bilt u laten mee-

genieten van allerlei lekkere sma-
ken onder het motto ‘De Smaak 
van De Bilt’. Kinderen kunnen 
zelf pannenkoeken bakken (en 
natuurlijk lekker opeten) en ze 
kunnen ook een bijpassende cock-
tail mixen. Dit alles onder veilige 
begeleiding van lieve demonstra-
trices. Bij veel winkels wordt iets 
lekkers aangeboden om te proe-

ven en te genieten. Maar ook zul-
len er demonstraties zijn hoe men 
zelf ook allerlei lekkers kan berei-
den. Ook zijn er kleurplaten voor 
de kleintjes die hiermee leuke 
prijsjes kunnen winnen. Deze zijn 
in diverse winkels verkrijgbaar. 
Neem 7 oktober uw smaakpapil-
len mee en kom gezellig naar de 
Hessenweg Looydijk. 

Met Buren in het Boetzelaerpark
In het kader van de Nationale Burendag organiseerden de Vrienden van het Van 

Boetzelaerpark zaterdag 23 september een ‘gezellig samen zijn’ in het park. Meer dan 30 
‘buren’ gaven gehoor aan de oproep van de ‘vrienden’ om op deze

zonovergoten dag naar het park te komen. 

Onder het genot van koffie en ap-
peltaart zagen de aanwezigen vanaf 
de vlonder voor het parkhuisje de 
ochtendnevel en het waterig zon-
netje langzaam plaatsmaken voor 
een zonovergoten herfstdag. Na 
de koffie werd er op verschillende 

plaatsen in het park gewerkt.. De 
ochtend werd afgesloten met een 
uitgebreide lunch. ‘Het deelnemen 
aan de Nationale Burendag was een 
groot succes’ zo laat het Stichtings-
bestuur weten. ‘Onze maandelijkse 
werkochtend op de laatste zaterdag 

van de maand gaat in september 
vanwege onze activiteit met de 
Burendag niet door, maar op zater-
dagochtend 28 oktober is iedereen 
weer van harte welkom om met ons 
koffie te drinken en aan de slag te 
gaan’

Buren en vrienden genieten van een prachtige herfstdag.

Burendag Hollandsche 
Rading geslaagd 

Het was dit jaar voor het eerst dat het Oranje Comité 
Hollandsche Rading een evenement op Burendag organiseerde: 
een BBQ-feest op het plein naast het Dorpshuis, waarvoor alle 

inwoners van Hollandsche Rading waren uitgenodigd. 

Mede dankzij het prachtige nazo-
merweer vermaakten zowel jong 
als oud zich prima op het terras op 
het plein. Een rijkelijk verzorgde 
BBQ-buffet was geregeld om een-
ieder te voorzien van heerlijke sa-
lades, sausjes en een ruime keuze 
aan vlees.
 
De organisatie had in de vooraf-
gaande weken enorm haar best 
gedaan om de ‘nieuwe bar op 
wielen’ gereed te krijgen voor 
deze dag: ‘Er moet hier en daar 

nog wat aan geknutseld worden, 
maar volgend jaar op Koningsdag 
zal hij er tiptop uit zien’, aldus de 
voorzitter van het Oranje Comité, 
Michiel Akkerman. 

(Titia Kok)

Zo’n 50 personen gaven gehoor 
aan de uitnodiging.

Zappen door de tijd 
bij Bouwman Boeken
‘De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou 

gebeuren’. Deze bekende uitspraak van de grote natuurkundige 
Albert Einstein had het motto kunnen zijn van de lezing 

van Gabriëlle Verbeek, die haar boek ‘Zappen door de tijd’ 
presenteerde bij Bouwman Boeken aan de Biltse Hessenweg.

Verbeek sprak met mensen tussen 4 en 101 jaar en laat hun worstelin-
gen en ontdekkingen zien: hun tijdsbeleving, hun tijdsdruk en hun tijds-
angst, kortom: herkenbare begrippen uit onze huidige ‘tijdscultuur’. De 
huidige mens voelt een enorme tijdsdruk, voelt zich opgejaagd en ‘ge-
leefd’, maar geeft gek genoeg zijn kostbare tijd ook gemakkelijk weg: 
aan gamen, aan Facebook en ga zo maar door: onderzoek wijst uit dat 
velen wel 7 uur per dag digitaal bezig zijn. De mooiste tijdsbesteding 
blijft misschien toch wel de momenten die we doorbrengen met onze 
kinderen.  (Peter Schlamilch) 

Presentatie van Verbeek bij Bouwman.

Bijvangstvis bij Plus 
Nederlandse kottervissers vissen op tong en schol. Wat er 

naast tong en schol in het net zit wordt bijvangst genoemd. 
Bijvangstvissen zijn minder populair bij de consument en daar wil 

de Good Fish Foundation verandering in aanbrengen.

De gedachte achter het initiatief is dat als er meer onbekende vissoorten 
zoals schar, wijting en schelvis gegeten worden er minder hard op tong 
en schol gevist hoeft 
te worden en zo wordt 
het milieu gespaard. 
De bijvangstproduc-
ten zijn te herkennen 
in het schap door een 
krijtzwarte sleeve. Om 
de kopers op weg te 
helpen staan er leuke 
recepten op de website 
van PLUS.

Met wijting valt een 
prima maaltje te 

maken.
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Spaar nu voor 
Monopoly Bilthoven

* Beperkte oplage beschikbaar, reserveren is mogelijk met een speciale voucher. ** Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, 
telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.

Vanaf zondag 10 september tot en met zaterdag 4 november kunt u sparen voor het Monopolyspel Bilthoven*. 
Bij iedere €10.00 aan boodschappen** ontvangt u een Monopoly spaarzegel. Met 40 zegels is uw spaarkaart al vol.
U ontvangt ook extra spaarzegels op diverse A-merk producten! Tegen inlevering van een volle spaarkaart en een
bij betaling van €24.95 heeft u het Monopolyspel Bilthoven in bezit! Met 2 volle spaarkaarten betaalt u slechts €19.95 bij.

Deze week een extra zegel bij:
Karvan Cévitam
Limonadesiroop
Alle bussen à 750 ml, 
combineren mogelijk
2 stuks

Milner 
Kaas plakken***

Alle varianten,
combineren mogelijk
Per pak

*** De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Bij 2 pakken een 
Monopoly zegel extra

In Cooperation with Winning Moves             and Hasbro Gaming

Bij een 4-pack een 
Monopoly zegel extra

A�  igem
Blond, Tripel 
of Dubbel
4 fl esjes à 30 cl
Per 4-pack 

Geldig van zondag 1 t/m zaterdag 7 oktober

3.99

KORTING
10%

Bij 2 fl essen een 
Monopoly zegel extra5.-

2 voor

Bij 2 pakken een 
Monopoly zegel extra

Knorr
Wereldgerechten
Alle varianten,
combineren mogelijk
2 stuks

2 voor

3.99

Bilthoven�/�Donsvlinder 2 // Bilthoven // T: 030 2280605

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 12.00-18.00 plus.nl
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Open Dag 
Prinses Máxima Manege Den Dolder

door Walter Eijndhoven

Aanstaande zaterdag 7 oktober van 13.00 tot 17.30 uur is het open dag bij de Prinses Máxima 
Manege in Den Dolder. Maar voor het zover is, kwamen acht dames van de Lions Club 

Bilthoven 2000 de boel eens goed en grondig onderhanden nemen,
zodat alles weer glimt en blinkt voor de open dag. 

Het hele jaar door steunen de dames 
van de Lions Club Bilthoven 2000 
‘ hun’  manege. ‘Omdat de Prinses 
Máxima Manege er vooral is voor 
kinderen met een beperking, steunt 
ons team de manege het hele jaar 
door. Wij hebben al diverse acties 
gehouden om zoveel mogelijk geld 
op te halen’, vertelt Lionslid Caro-
line. Hanneke vult aan: ‘Ons doel is 
inderdaad zoveel mogelijk geld op 
te halen door middel van een kerst-
bomenactie, een kledingactie en een 
wijnactie. Verder adopteerden wij 
het paard Evita en komen wij diverse 
malen per jaar bijeen op de manege 
om op te ruimen en te helpen met di-
verse andere klusjes’. 

Workshop
Om de leden van de Lionsclub te be-
danken kregen de dames dit jaar een 
paar workshops aangeboden vanuit 
de manege: ‘ coachen met paarden’, 
een bijzondere methode waarbij het 
ervaren centraal staat. Coach en ver-
trouwenspersoon Elsbeth Tramper 
zet bij veel van haar workshops paar-
den in als instrument. Paarden halen 
namelijk vaak dingen naar boven, die 
je met woorden lastig kunt bereiken. 
Hanneke: ‘De eerste keer dat wij als 
groep een paard zonder halster moes-
ten begeleiden viel niet mee. Nader-
hand bleek dat wij, als groep, als los 
zand aan elkaar hingen. Pas toen wij 
echt als team om het paard heen ston-
den, liep hij rustig met ons mee. Eén 
keer wilde hij zelfs de leiding op zich 
nemen, maar dat liet onze groep na-
tuurlijk niet op zich zitten’. ‘Wel heel 
leuk dat de Prinses Máxima Manege 
ons zo’n workshop aanbood’, vult 
Caroline aan. 

Open dag
Op zaterdag 7 oktober is de bezoe-
ker dus van harte welkom in een 
frisse en schone manege om te er-
varen hoeveel plezier paarden bren-
gen, hoe zij ruiters uitdagen en hoe 
zij hen helpen grenzen te verleg-
gen. Tijdens de open dag tonen rui-
ters en paarden welke activiteiten 
de manege biedt. Zowel professio-
nals als vrijwilligers laten zien hoe 
er wordt gewerkt aan het verbeteren 
van de balans, motoriek en algehele 
rijkunst. ‘Ook een paar toppers uit 
de paardenwereld, zoals dressuur-
stal Van Baalen, Demi Scheeper, 
Tess de Weerdt en Eline Geurts 
tonen de aanwezigen wat binnen 
de ruitersport mogelijk is’, vertelt 
fondsenwerver Mariëtte Scheltens. 

Activiteiten
Tijdens de open dag is er een grote 
variëteit aan activiteiten. Paarden-
voetbal, springen, caroussel door 
valide ruiters en ook een pas de 
deux door minder-valide ruiters. 
Bezoekers kunnen zich ook laten 
informeren over logopedie, equit-
herapie en huifbedrijden. Kinderen 
kunnen zich laten schminken, hoef-
ijzers versieren, ponyrijden en er is 
een poffertjeskraam. De mix van 
ruiters en activiteiten staat centraal 
tijdens de open dag. 
De manege hoopt door alle acti-
viteiten haar unieke karakter aan 
het publiek zichtbaar te maken. 
Voor meer informatie: www.prin-
sesmaximamanege.nl of mail naar 
Mariëtte Scheltens: mariëtte.schel-
tens@gmail.com. Adres: Boerderij-
laantje 14 Den Dolder, op het ter-
rein van Reinaerde

De manege krijgt een goede onderhoudsbeurt van de dames van de Lions Club Bilthoven 2000, met Mariëtte 
Scheltens van de manege in het midden.

Oranje Nassau School heet nu 
Aeres MAVO Bilthoven 

door Walter Eijndhoven

Onder toeziend oog van vele genodigden vierde de Oranje Nassau School in Bilthoven op 
woensdag 27 september haar naamsverandering in Aeres MAVO Bilthoven. Een proces waar de 

school al langere tijd naartoe werkte. Leraren en bestuur van de school
hopen hier nu de vruchten van te plukken.

Na vele veranderingen te hebben 
doorgevoerd was het dan eindelijk 
zover. De naamverandering was 
een feit. Vanaf heden heet de school 
dan ook Aeres Mavo Bilthoven. 
Tijdens de officiële opening waren 
oud-leerlingen Gerard van Ekdom 
en May Hollerman aanwezig. Een 
band luisterde het momentum op 
met muziek. 

Veranderingen
Vanaf dit schooljaar volgen de 
nieuwe brugklassers geen lessen 
meer op ONS Mavo, maar zijn zij 
onderdeel van Aeres Mavo Biltho-
ven. Voor de nieuwe lichting leer-
lingen betekent dit extra mogelijk-
heden voor hun ontwikkeling. Zij 
hebben nu de mogelijkheid om een 
topprogramma te volgen en er is ex-
tra aandacht voor taal. ‘Steeds meer 

ouders lieten onze school links lig-
gen en kozen tot onze spijt voor 
De Werkplaats, voor Het Nieuwe 
Lyceum, of een school in Zeist of 
Hilversum’, vertelt directeur Janny 
Rijks. Vreemd was dat natuurlijk 
niet. De school kwam in woelige 
wateren terecht en werd onder toe-
zicht geplaatst van het Ministerie 
van Onderwijs. Het schoolbestuur 
was zo geraakt door de beslissing 
van het ministerie, dat zij besloot 
het stuur om te gooien. Janny Rijks 
werd aangetrokken als directeur. 
Rijks: ‘Ik kreeg de edele taak de kar 
te trekken en de school te redden’. 
En dat deed zij dan ook. ‘Samen 
met de leraren stelde ik een plan op 
en zijn wij het gesprek aangegaan 
met ontevreden ouders. Door ons 
open te stellen, kwamen wij veel 
te weten over wat mis ging in het 

verleden en voerden wij nadien 
diverse veranderingen door. Ook 
legden wij contacten met het lokale 
bedrijfsleven en vroegen hen of zij 
lessen wilden verzorgen aan onze 
leerlingen. Dat wilden zij graag, 
mits het geleerde ook getoetst zou 
worden’. Verandering op verande-
ring voerde het bestuur door, tot de 
school aan alle eisen voldeed. En 
als kers op de taart heet ONS vanaf 
heden dan ook Aeres Mavo Biltho-
ven, een landelijke kennisinstelling 
van VMBO tot HBO, met landelijk 
ongeveer 10.000 leerlingen. Aeres 
Mavo Bilthoven is niet de enige 
school in gemeente De Bilt met een 
naamswijziging. Ook het Groen-
horst College in Maartensdijk is nu 
onderdeel van Aeres en heet vanaf 
dit schooljaar Aeres VMBO Maar-
tensdijk.

De naamsverandering is een feit.

Mee-eten met Taalklas
Vorige week ontvingen de wethouders Anne Brommersma en 

Madeleine Bakker leerlingen van de Taalklas voor een gezellige 
lunch. De Taalklas is een speciale klas waar de kinderen van 

vluchtelingen met een verblijfsstatus hun
eerste onderwijs ontvangen. 

Het is de bedoeling dat de kinderen uitstromen naar een basisschool in 
De Bilt of Bilthoven. Het ene kind kan sneller geheel of gedeeltelijk 
naar een reguliere basisschool, het andere kind heeft misschien wel een 
heel jaar nodig, voordat het aan een gewone school toe is. Het is soms 
niet alleen de taalachterstand, maar aangezien deze kinderen veel heb-
ben meegemaakt kunnen er ook allerlei andere factoren meespelen. 

Mee-eten
Enkele kinderen die al waren doorgestroomd naar basisscholen als De 
Patio, De Werkplaats en de Van Dijckschool waren ook uitgenodigd. Zij 
brachten een vriendje of vriendinnetje mee. Het was een vrolijke bij-
eenkomst met ook indrukwekkende verhalen. De lunch was onderdeel 
van Eet mee! In je buurt. Een evenement van Stichting Eet mee! waar-
bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren kunnen 
aanhaken door buurt- en plaatsgenoten ut te nodigen voor een hapje en 
een drankje, een lunch of een etentje. De etentjes van Eet Mee! zorgen 
voor meer binding in de samenleving. Voor meer informatie:
zie www.eetmee.nl (Annelies Kastein)

Wethouders Anne Brommersma en Madeleine Bakker op bezoek bij de 
Taalklas voor een gezellige lunch.



14

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

Gemeente De Bilt - De Bilt, Maartensdijk en Hollandsche Rading
Postcodegebieden  3731, 3732, 3738 en 3739.

Vitens werkt aan de waterleiding.

 www.vitens.nl

Periode 9 oktober t/m 24 november tussen 8.00 - 16.30 uur

Tijdens bovenstaande periode verricht Vitens onderhoud aan de waterleiding. Dit  

betekent dat u hinder kunt ondervinden als we bij u in de buurt aan het werk zijn. 

Kijk op www.waterstoring.nl om te weten op welke datum Vitens bij u in de wijk is.

Tijdens de werkzaamheden kan de waterdruk lager zijn en kan het water een bruine 

kleur hebben. Bruin water is niet schadelijk voor uw gezondheid.

Tips
- Gebruik bij voorkeur niet overdag de wasmachine wanneer we in uw wijk aan  

het werk zijn.

- Waterkraan voor gebruik laten stromen tot het water weer helder is.

 

De wereldbol hebben 
we al ... met z’n allen
Álle andere bollen vindt u bij ‘t Vaarderhoogt

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

Nu ook in het assortiment Natural 
Bulbs. De meest biologische/ecologi-
sche bollen ter aarde. Gekweekt in een 
micro organismen cultuur, met respect 
voor de aarde en 100% NATUURLIJK.

Nu de herfst écht is uitgebroken is ook de nieuwe oogst bloembollen bij ons  
gearriveerd. Honderden soorten en onvoorstelbaar veel exemplaren.
Tijd voor een dolle-bolle-actie, want nu kopen is niet alleen véél voordeliger, maar 
ook beter voor het resultaat!!!

25%
KASSAKORTING OP 
ÁLLE BLOEMBOLLEN
Oók op onze collectie 
grootverpakkingen

Het meest ideale moment om 
bollen te planten is NU!!!

ELKE ZONDAG OPEN

10.00 - 17.00 UUR

Sojater zoekt

Sojater organiseert twee gratis spelavonden op de 
woensdagen 4 en 11 oktober van 20.00 tot 21.30 
uur in De Vierstee te Maartensdijk. Men is nooit te 
oud of te jong om toneel te (leren) spelen. Sojater 
is een gezelschap met spelers van alle leeftijden. 
Men speelt veel verschillende stijlen muziektheater, 
sprookje en klucht. Geen ervaring, geen zorgen. 
Sojater helpt talenten te ontwikkelen; natuurlijk 
zijn spelers met ervaring ook van harte welkom. 
Aanmelden of een vraag; email groot80@hetnet.nl 
of tel. 06 83693629.

Beginnerscursus EHBO

De EHBO vereniging de Bilt-Bilthoven start op 9 
oktober een basiscursus ‘EHBO bij ongelukken’ 
in de Kees Boekehal te Bilthoven. Bij deze cursus 
worden o.a. reanimatie, bediening van de AED 
(automatische externe defibrillator) en EHBO bij 
kinderen behandeld. De cursus bestaat uit 9 lessen, 
alleen gegeven op de maandagavond, gevolgd door 
een examen op dinsdag 19 december. Het te beha-
len diploma is een erkend diploma van het Oranje 
Kruis. De kosten (inclusief lesboek en examen) 
zijn - afhankelijk van de voorwaarden van de ziek-
tekostenverzekering mogelijk daar te declareren. 
Aanmelden kan via: info@ehbodebilt.nl.

Ook De Vierklank bezorgen? Dat kan!
Bel ons voor meer informatie 0346 21 19 92

of mail naar info@vierklank.nl

Informati egids De Bilt 2017/2018
vanaf volgende week af te halen op diverse locati es

Hierbij presenteert Akse Media de informati egids De Bilt 2017/2018, 
een handige leidraad bij het zoeken naar informati e over uw gemeen-
te. In de gids vindt u informati e over de meest uiteenlopende organi-
sati es, verenigingen en bedrijven. Tevens kunt u gebruikmaken van de 
digitale informati egids de SmartMap via www.debilt.smartmap.nl

De informati egids De Bilt 2017/2018
kunt u vanaf 2 oktober 2017 afh alen op onderstaande locati es. 

Bilthoven
Gemeentehuis: Soestdijkseweg Zuid 173
Het Lichtruim: Planetenbaan 2
Bibliotheek (gevesti gd in Het Lichtruim): Planetenbaan 2
Informati ecentrum Bilthoven bouwt: Julianalaan 1
MENS Servicecentrum Schutsmantel: Gregoriuslaan 35
MENS Servicecentrum WVT: Talinglaan 10

Groenekan
Dorpshuis De Groene Daan: Groenekanseweg 87

Hollandsche Rading
Dorpshuis Hollandsche Rading: Dennenlaan 57

Westbroek
Dorpshuis Westbroek: Prinses Christi nastraat 2

De Bilt
Cultureel en vergadercentrum H.F. Witt e: Henri Dunantplein 4
MENS Servicecentrum De Bilt: Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1

Maartensdijk
De Vierstee: Nachtegaallaan 30
MENS Servicecentrum Maartensdijk / Dijckstate:
Maertensplein 96

Naast de digitale informati egids www.debilt.smartmap.nl kunt u 
gebruikmaken van de grati s Gemeentegids App. Met deze gids voor 
uw tablet of smartphone kunt u 1.9 miljoen actuele adressen in heel 
Nederland, alti jd en overal raadplegen. U heeft  hierbij de mogelijkheid 
om vanuit een vermelding een website te
bezoeken of telefonisch contact op te nemen 
met een organisati e, vereniging of bedrijf. 

Ook leidt de App u vanaf de plek waar u zich 
bevindt naar de dichtstbijzijnde vesti ging via de 
route functi e. De grati s Gemeentegids App kunt 
u downloaden door de QR-code te scannen.

Voor eventuele inlichtingen tel. 030 2203327
(tussen 18.30 en 19.30u). De cursus start bij een 
deelname van 6 personen.

Latijns-Amerikaans concert AZM

Algemeen Zangkoor Maartensdijk zoekt ambiti-
euze zangers voor een Latijns-Amerikaans concert 
eind 2018. Het programma bestaat o.a. uit de Misa 
Criolla en Navidad Nuestra van Ariel Ramirez. 
Daarnaast nog andere liederen van deze en andere 
Spaanstalige componisten. Het wordt een swin-
gend concert met medewerking van de befaamde 
Argentijnse tenor Javier Rodríguez en zijn combo. 
Er wordt iedere donderdagavond gerepeteerd in 
De Vierstee in Maartensdijk. Voor meer informatie 
www.zangkoormaartensdijk.nl.

HERFST-
kleuren!THE ART OF HAIRCOLORING

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Laat je kleur sprankelen 
door High- of Lowlights!
Al mogelijk vanaf 17,95

 

Heel mooi
in een warme
herfstkleur!
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DEAL
WEEKEND

Chio noten

 Affl igem 

 Hoogvliet Roomboter
marmercake 
 Pak 450 gram 

Alle soorten
 2 pakken met 
4 fl esjes van 0.3 liter 
 Van 8.50 - 9.98 
 Voor 4.24 - 4.98 

 Alle soorten 
 2 zakken van 

150 - 240 gram 
 Van 2.64 - 3.30 

 Voor 1.32 - 1.65 

Chio noten

 Hoogvliet Roomboter
marmercake 
 Pak 450 gram 

0.99
1.75

PER PAK

 Per kilo 
2.20 

1+1
2 HALEN
1 BETALEN

2 PAKKEN

1+1
GRATIS

2 ZAKKEN

Geldig van vrijdag 6 t/m zondag 8 oktober 2017

Kijk voor actuele openingstijden 
en zondagopeningen op 
hoogvliet.com/openingstijden

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Avond over chronische 
vermoeidheid

Op dinsdag 10 oktober om 19.00 uur is er op de Groenekanseweg 70 in 
De Bilt een gratis informatiebijeenkomst over chronische vermoeidheid, 
fibromyalgie en ME/CVS. Een ervaringsdeskundige én medisch specialist 
vertellen over de ‘reis’ die een patiënt doormaakt vanaf de eerste klachten. 
Ze gaan in op vragen en geven concrete adviezen. Op de website www.
vermoeidheidenpijncentrum.nl kan eenvoudig worden aangemeld. 

Natuurwandeling 
landgoed Oostbroek 

Zaterdag 7 oktober is er een wandelexcursie over landgoed Oostbroek. Tij-
dens de excursie kan worden ervaren waarom de natuur op Oostbroek zo 
belangrijk is voor de hele provincie Utrecht. Het historische landgoed aan 
de oostelijke stadsrand van de stad Utrecht is zelfs onderdeel van Natuur-
netwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Voor de na-
tuurwandeling zijn 15 plaatsen beschikbaar. Belangstellenden kunnen re-
serveren via de website van Utrechts Landschap www.utrechtslandschap.
nl reserveren voor de natuurwandeling.  (Kim Slaats) 

Landgoed Oostbroek. (fotograaf Renk Ruiter)

Kinderboekenweek De Bilt 
Van 4 tot 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. De Bilthovense Boek-
handel in Bilthoven en Bouwman Boeken in De Bilt nodigen je uit om 
gezellig te griezelen met het thema ‘Gruwelijk eng’. Je kan meedoen met 
de griezelquiz en raden hoeveel snoepmonsters er in de pot zitten. Ook kun 
je deelnemen aan de griezeldozenwedstrijd en op 7 oktober kan je je laten 
schminken tot griezel!

Griezeldoos
Tover een schoenendoos om tot een kijkdoos waar je kippenvel van krijgt. 
Lever je kijkdoos uiterlijk aan het einde van de Kinderboekenweek in bij 
Bouwman Boeken. De engste griezeldoos wint een gruwelijk enge prijs. 
Alle griezeldozen worden gedurende de maand oktober tentoongesteld in 
Bouwman Cultuur Café. Op zaterdag 7 oktober tussen 13.00 en 16.00 uur 
toveren Linda en Martine, oprichters van Feesteiland, de kinderen (gratis) 
om tot het griezeligste kind in beide vestigingen. 

Geschenk
Het Kinderboekenweekgeschenk voor 2017 is ‘Kattensoep’, geschreven 
door Janneke Schotveld en geïllustreerd door Annet Schaap. Het Kinder-
boekenweekgeschenk ontvang je gratis bij besteding van tenminste 10 euro 
aan kinderboeken. Het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2017 is ge-
schreven door Maranke Rinck in samenwerking met illustrator Martijn van 
der Linden. Knikkeruil is vanaf de eerste dag van de Kinderboekenweek in 
de boekwinkel te koop.  (Monique Stoel)

Info over Zonnepanelen
Op 10 oktober is het de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Ener-
giecoöperatie BENG! organiseert op die dag een informatieavond over 
zonnepanelen voor inwoners van gemeente De Bilt. De bijeenkomst 
wordt geleid door een onafhankelijk deskundige en vindt plaats in De 
Bilt bij één van de vrijwilligers thuis. Zelf stroom opwekken wordt 
steeds aantrekkelijker: alle aspecten komen aan de orde tijdens deze 
avond. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via jos@beng2030.
nl. Het is handig om de energierekening mee te nemen. Zie ook www.
beng2030.nl. 
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Sjors Sportief & Sjors Creatief
in gemeente De Bilt!

Met ingang van het nieuwe school-
jaar biedt de gemeente De Bilt 
alle basisschoolleerlingen de kans 
op laagdrempelige wijze kennis 
te maken met sportverenigingen 
en culturele instellingen binnen 
de gemeente. Het leuke sport- & 
cultuurstimuleringsproject Sjors 
Sportief & Sjors Creatief geeft 
alle kinderen de kans om zich te 
oriënteren op diverse takken van 
sport en cultuur zonder direct lid 
te hoeven worden. Alle aanbieders 
krijgen de mogelijkheid om hun 
(naschoolse) activiteit te promo-
ten in het kleurrijke Sjorsboekje, 
waarop kinderen zich vervolgens 
digitaal kunnen inschrijven. Sjors 
Sportief & Sjors Creatief vervangt 
de Jeugdsportpas en is inmiddels 
in ruim 60 gemeenten een be-
wezen formule en bestaat uit een 
gebruiksvriendelijk digitaal in-
schrijfsysteem voor kinderen en 
aanbieders, waardoor administra-

tieve rompslomp tot het verleden 
behoort. De kinderen uit het ba-
sisonderwijs mogen gedurende het 
hele schooljaar één (of meerdere) 
favoriete activiteiten uitkiezen, 
waar zij enkele introductielessen 
kunnen volgen bij verenigingen/
(sport)aanbieders. Vaak gratis krij-
gen zij de kans een kijkje in de 
keuken te nemen bij de activiteit 
waar zij nieuwsgierig naar zijn. 
Sport- en cultuurdeelname kan 
nooit groot genoeg zijn. 

Aanmelden
Sjors geeft de kinderen de kans 
om zich te oriënteren op de di-
verse takken van sport & cultuur 
en stimuleert kinderen om een 
structurele actieve deelname te be-
werkstelligen. Hiervoor is het no-
dig een verenigingsactiviteit aan 
te melden, die geplaatst wordt in 
een wervend boekwerk, dat in ok-
tober op alle basisscholen in de ge-

meente verspreid zal gaan worden. 
Meldt deze kennismakingsactivi-
teiten vanaf vandaag aan op www.
sportstimulering.nl. Ook indivi-
duele activiteiten voor deze doel-
groep kunnen via info@sjorsspor-
tief.nl worden kenbaar gemaakt. 
De buurtsportcoaches van Mens 
De Bilt zorgen voor de verbinding 
tussen sport & cultuur en het on-
derwijs (de kinderen en ouders). 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de buurtsport-
coaches via buurtsportcoaches@
mensdebilt.nl

(Sebastiaan Klok)

Speelotheek De Bilt 
viert 40-jarig jubileum

Speelotheek De Bilt bestaat in oktober 40 jaar. Dit wordt op
7 oktober van 10.00 tot 13.00 uur gevierd op de nieuwe

locatie bij Restaurant Bij de Tijd. 

De kinderen kunnen zich laten schminken, cup-cake versieren, een but-
ton maken en natuurlijk spelletjes spelen. Voor de volwassenen is er kof-
fie en thee met appeltaart. Speelotheek De Bilt is die dag ook onderdeel 
van de vrijwilligersbanenroute van Mens de Bilt. De Speelotheek is nog 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de uitleen en het bestuur. 

Delen
Speelotheek De Bilt is op 18 oktober 1977 opgericht onder de naam 
Stichting Speelgoedleenderij De Bilt. Het doel: speelgoed en spelmid-
delen aan kinderen uitlenen en het adviseren van ouders, opvoeders en 
andere belangstellenden inzake het gebruik van speelgoed en spelmid-
delen’. Speelotheek De Bilt is de afgelopen 40 jaar een aantal keer ge-
wisseld van locatie, maar het doel is nog altijd hetzelfde. Anno 2017 is 
het belang van spelen mogelijk actueler dan ooit. Spelen is niet alleen 
leuk, het is ook nog eens heel goed voor de ontwikkeling van het kind op 
verstandelijk, motorisch en sociaal-emotioneel gebied. Door speelgoed 
te lenen bij de speelotheek maak je je kind, het milieu en je portemonnee 
blij. Je kind mag iedere vier weken nieuw speelgoed uitzoeken en door 
het delen van speelgoed wordt het milieu minder belast. 

Kennismaken
Een abonnement is er al vanaf 25 euro per jaar. Wie kennismaken wil 
met de speelotheek kan op 7 oktober tussen 10.00 en 13.00 uur naar het 
jubileumfeest komen en kan gebruik maken van een aantrekkelijke actie 
voor nieuwe leden. Ook leuk voor opa’s en oma’s, oppasouders, ooms 
en tantes etc. Benieuwd hoe het is om vrijwilligerswerk te doen bij de 
speelotheek? Ga dan ook 7 oktober langs en maak een praatje met de 
uitleenmedewerkers en het bestuur.  (Marieke Markus)

Samen muziek maken
 
Voor kinderen van basisschoolgroep 3 tot en met 8 start er in oktober de 
cursus ‘Start with Music’. In 10 lessen leer je hoe cool het is om een ko-
perblazer (trompet, trombone, hoorn, tuba) te zijn, maar ook hoe gaaf het is 
om op een saxofoon, klarinet of dwarsfluit te spelen. Natuurlijk leer je ook 
van alles over het slagwerk, de trommels, het drumstel en allerlei kleine 
slagwerkinstrumenten. Elke les komt er een gast vertellen over zijn of haar 
instrument en je mag het instrument ook uitproberen. De cursus wordt ge-
geven door Marije Hartman, fluitist bij de Brandweerharmonie en leer-
kracht in het basisonderwijs. De start is vrijdag 6 oktober om 19.00 uur in 
de Van Dijckschool, Van Dijcklaan 4 in Bilthoven, ingang Rembrandtlaan. 
Info Helen van der Vliet, secretaris tel. 030 2213513. Aanmelden kan via 
het formulier op www.brandweerharmonie.nl. Bespeel je een instrument 
en wil je graag samen spelen in een orkest? Er wordt iedere vrijdagavond 
gerepeteerd en je bent welkom om een keertje te komen kijken of meespe-
len. Bij de Brandweerharmonie in Bilthoven zijn er verschillende moge-
lijkheden om met muziek spelen te beginnen voor jong en oud. 

BoekStart-coach 
Vanaf oktober is BoekStart-coach Lisette Bergsma van Bibliotheek 
Bilthoven wekelijks aanwezig in het consultatiebureau in Bilthoven 
van GGD Regio Utrecht. Zij is er voor alle ouders die meer willen 
weten over voorlezen aan hun piepjonge kind. Voorlezen vanaf de 
babytijd is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen.

Als medewerker van het team Jeugd van Bibliotheek Idea verzorgt Lisette 
Bergsma bibliotheekbezoeken voor groepen van het basisonderwijs en 
van peuterspeelzalen en kinderopvang. Ook geeft Lisette trainingen van 
BoekStart aan medewerkers van de kinderopvang om het voorlezen ook 
op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen een structurele plek te geven. 

Consultatiebureau
GGD Regio Utrecht heeft twee consultatiebureaus in De Bilt: een in Bilt-
hoven en een in Maartensdijk. Beide bureaus worden druk bezocht door 
ouders met jonge kinderen. De be-
zoeken staan in het teken van de 
ontwikkeling en opvoeding van het 
kind. De BoekStart-coach in het con-
sultatiebureau is een door Kunst van 
Lezen gefinancierde pilot van 1 jaar.

Boekstartcoach Lisette geeft 
voorleesadviezen in het 

consultatiebureau.
(foto Janneke Walter)

Maertensplein
zaterdag 7 oktober
10.00 - 17.00 uur

Najaars-
markt
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Zwemfestijn groep 7 
In zwembad Brandenburg vindt op de woensdagochtenden 11 en 
25 oktober weer het jaarlijkse, zwemfestijn plaats voor basisschool-
leerlingen uit de groepen 7 uit gem. De Bilt. De kinderen zwemmen 
allemaal een baantje school-, rug- en vrije slag. Daarna volgt een 
estafette voor alle kinderen en vervolgens wordt de ochtend afge-
sloten met een zwemhindernisbaan door het hele zwembad.

Op 11 oktober komen de Theresiaschool, De Regenboog, Patioschool, 
Groen van Prinstererschool, Rietakker en de Michaëlschool; op 25 ok-
tober gevolgd door de Nijepoort, de Martin Luther Kingschool, de van 
Dijckschool, de Julianaschool, Wereldwijs en het Zonnewiel. De och-
tenden beginnen om 8.30 uur en het einde zal zijn rond 12.00 uur. De 
organisatie is in handen van de sportcommissie van stichting Delta De 
Bilt en publiek is natuurlijk van harte welkom.

Nova geeft overwinning 
toch uit handen

Afgelopen zaterdag kwam NKC’51 uit Nijverdal op bezoek bij Nova. Een belangrijke wedstrijd 
voor de ploeg uit Bilthoven, die na vier wedstrijden pas twee punten wist te bemachtigen. Het 
werd een doelpuntrijke wedstrijd waarin Nova in de eerste helft erg scherp begon en NKC’51 

later in de wedstrijd sterk terug wist te komen.

Waar Nova de afgelopen weken 
minder sterk uit de startblokken 
kwam, waren deze keer de rollen 
omgedraaid. Nova begon scherp 
aan de wedstrijd en wist met twee 
minuten spelen al op een 2-0 voor-
sprong te komen. Snel daarna werd 
ook de 3-0 binnengeschoten door 
de sterk spelende Coen van Eck. 
NKC’51 had op dit moment wei-
nig in te brengen en keek tegen 
een steeds groter wordende achter-
stand aan. Met reeksen die drie tot 
vier doelpunten kenden, stoomde 
Nova door tot een voorsprong 
van 13-3. Na 25 minuten spelen 
was NKC’51 wakker geschud en 
begon weer mee te scoren. Door 
twee strafworpen en een doorloop-
bal wist NKC’51 aan te haken. In 
de laatste 10 minuten van de eer-
ste helft, waren het de dames van 

Nova die nog twee keer wisten te 
scoren. Daarentegen wist NKC’51 
in die laatste tien minuten zes keer 
de korf te vinden. Hierdoor werd 
met 15-9 de kleedkamer opge-
zocht.

Opdracht
In de tweede helft werd de op-
dracht meegegeven om verdedi-
gende overtredingen eruit te halen. 
Daarnaast was het aan Nova om te 
blijven scoren om zo de voorspong 
te behouden. In het begin van de 
tweede helft leek dat te lukken met 
twee snelle doelpunten aan de kant 
van Nova. Waar Nova in de eerste 
helft een hoog aanvalspercentage 
haalde, lukte het in de tweede helft 
niet om dat door te zetten. Toen 
was het de beurt aan NKC’51, die 
aan een sterke opmars begon. De 

ploeg uit Nijverdal nam van af-
stand de korf scherp onder vuur, 
waardoor zij begonnen in te lo-
pen. Nova voelde de hete adem 
van NKC’51 in de nek, waardoor 
zij een geforceerd aanvalsspel 
neerzette. Van de dynamische aan-
vallen in de eerste helft was geen 
sprake meer. Vier minuten voor 
het einde kon Nova het verschil 
weer op 2 brengen. Daarna stokte 
echter de aanval weer en scoorde 
NKC’51 nog vier keer. Toen het 
eindsignaal klonk, stond er 25-27 
op het scorebord.

Volgende week reist de selectie af 
naar Hardenberg om daar Juventa 
het vuur aan de schenen te leggen. 
Juventa staat met een gelijk aantal 
punten onder Nova op basis van 
doelpuntsaldo. 

Het lukte niet bij FC De Bilt 
Na een goede competitiestart met een uitoverwinning tegen CDW, stond op zaterdag 30 

september de thuiswedstrijd tegen vv De Meern op het programma. De afgelopen seizoenen 
waren de onderlinge duels meestal spannend en werden de punten aardig verdeeld.

Direct na het eerste fluitsignaal 
pakte vv De Meern het initiatief 
en speelde thuisploeg De Bilt erg 
afwachtend. Het was vragen om 
moeilijkheden en het verbaasde 
dan ook niet dat in de 14e minuut 
vv De Meern al op voorsprong 
kwam. Uit een vrije trap net bui-
ten het strafschopgebied werd de 
bal uitstekend in de kruising ge-
schoten. 

Daarna herpakte De Bilt zich wel, 
maar het restant van de eerste 
helft kenmerkte zich door rom-
melig spel van twee kanten op het 
middenveld. Het enige vermel-
denswaardige was een prachtig 

schot van Robert-Jan Sneller dat 
vol op de lat belandde.

Na rust ontstonden enkele kansen 
voor de Biltse aanvallers: de kee-
per tikte de bal netjes uit de hoek, 
een verdediger hield een bal van 
de lijn en uit een mooie voorzet 
van Milan Agterberg schoot Ro-
bert Jan een prima geplaatste bal 
weer op de lat; kortom het lukte 
net niet. 
Aan de andere kant scoorde vv 
De Meern uit een rommelige si-
tuatie de 0-2. Kort daarop kopte 
Sander van den Berg de bal tegen 
een arm van een Meernse verde-
diger, waardoor de leidsman zich 

genoodzaakt zag een strafschop 
toe te kennen, welke perfect werd 
genomen door Raymond van 
Nistelrooij en de spanning was 
weer volledig terug in de wed-
strijd: 1-2. 

Helaas voor De Bilt was het kort 
daarna weer raak voor vv De 
Meern; een afvallende bal werd in 
één keer prima geraakt en de bal 
vloog onhoudbaar in de hoek: 1-3. 
Met nog een half uurtje te spelen, 
probeerde FC De Bilt het wel, 
maar het leek wel of niets wilde 
lukken. Aanstaande zaterdag be-
gint de wedstrijd weer gewoon op 
0-0. 

Geselecteerd vanuit TZ
Onlangs hebben 7 TZ-jeugdleden uit 
de B1, C1 en D1, meegedaan met de 
selectie van RTC Midden Nederland. 
Van hieruit wordt er (door-)geselec-
teerd; mogelijk ooit naar een oran-

je-selectie. Maandag 25 september 
werden nominaties bekend gemaakt. 
‘Onder de 13’ zijn Erik Top en Sha-
nine Meerstadt geselecteerd, ‘onder 
de 15’ hebben Friso de Jong, Joris 

Bousché, Iske van Ginkel, Lisanne 
Top en Zoë van Barneveld de selectie 
gehaald.

Emma schiet Goud

Emma Adriaansen uit Hollandsche Rading heeft op 24 september bij de 
Nederlandse Kampioenschappen Luchtgeweer 10 meter Olympische 
discipline de gouden medaille veroverd. Vorig jaar deed ze voor de 
eerste keer mee en eindigde toen op de 3e plaats. Dit jaar in Deventer 
heeft ze een fantastische verbetering getoond door de hoogste score 
neer te zetten in de kampioenswedstrijd. Emma schiet bij Schietver-
eniging Baarn & Omstreken in het jeugdteam, in de klasse Junioren B. 
(foto Robert Adriaansen)

De korfbalbeloften van de 
toekomst. (foto Hester Ploeg)

Fluit en harp in 
Schutsmantel

‘Ik geloof dat de kunst en in het bijzonder de muziek, bestaat om ons 
zo ver mogelijk te verheffen boven het dagelijks bestaan’, zei Gabriel 
Fauré, de Franse componist van wie afgelopen zondagmiddag enkele 
werken werden gespeeld door het duo Doriene Marselje (harp) en Ro-
zemarijn van Egeren (fluit).Ze deden het citaat van de oude meester 
volledig eer aan, want tijdens diens bekende ‘Après un rêve’ daalden de 
rust en verstilling van dit prachtige lied, oorspronkelijk voor de zang-
stem geschreven, neer over de zaal van Schutsmantel.De beide musi-
ciennes speelden echter ook vlottere werken, zoals van Ibert, De Falla 
en anderen, waarbij opviel dat de mooie, volle en krachtige toon van de 
harpiste uitstekend samenklonk met die van de prima spelende fluitiste, 
en dat terwijl de eerste op een voor haar onbekende leenharp speelde. 
Een prachtige muziekmiddag, die daar overigens elke eerste zondag 
van de maand om 15.00 uur wordt herhaald.

(Peter Schlamilch )
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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.)

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, 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/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  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 ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Adres  ...........................................................................................................................................

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhouds-
werkzaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, ver-
koop en levering van alle tuinplanten/bomen.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Jezus zegt: Dit nu is het Eeuwig Leven, dat zij U kennen, 
de enige waarachtige God en Jezus Christus, Die U gezon-
den hebt! Evangelische Gemeenschap, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk. 
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) Kijk op www.bubbel-
senboefjes.nl of bel naar 0346 745355

Puppy- actie: Gratis kennismaken! 
Laat uw puppy vast wennen aan de Trimsalon. Trimsalon 
Bubbels & Boefjes Maartensdijk. www.bubbelsenboefjes.
nl of 0346 745355

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello op zaterdag 7 oktober 
Kunstenhuis Biltse Muziekschool in Het Lichtruim, 
Planetenplein 2, Bilhoven van 10.00 - 14.00 uur. Graag 
vooraf opgeven. Sms: je naam plus cello proefles of 
bel (ook zaterdag) naar 06 19067441, Frank Linschoten 
cellodocent: voor basisscholieren, tieners en volwasse-
nen. Cello: mooie klank, liedjes, melodie en samenspel 
instrument. Andere instrumenten: kunstenhuis.nl/gratis-
proeflesdag-muziek

Pilates in Maartensdijk. 
Met Pilates wordt u bewust van uw houding en maakt u 
een sterker en flexibeler lichaam. Pilates is interessant 
voor mensen met weinig sportervaring, ervaren sporters 
en ouderen. De lessen worden elke woensdag gegeven om 
19:30 en 20:30 uur op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u aan 
voor een gratis proefles. Ook privé-trainingen zijn moge-
lijk. Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06 30 44 
34 85 of surf naar www.drbm.nl. 

Te koop aangeboden
HORLOGE BATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten tel. 0346-212672

Hapro ZONNEBANK in 
goede staat. Prijs n.o.t.k. Tel: 
030-6662858

BOXSPRING 2 jaar oud 2x70 
cm. matrassen compleet op 
pootjes. Vaste prijs €75,-. Tel. 
06-27301293

GARAGEBOX te koop achter 
H.F.Witte Dorpshuis De Bilt. 
Electra + electr. bedienbare 
deur. Prijs: 27.500,00 KK. 
Info: 0653 190 853

CARAVAN tabbert tande-
masser 5,25 meter excl dissel 
€500,-. Tel. 030-2626798

22 stuks VERZILVERD en 
Engels zilver o.a. 3-armi-
ge kandelaar, vaasjes etc. 
€75,-. Tel. 030-2290561 of 
06-15530129

Gratis af te halen in Groenekan 
oude collectieboeken met 
geboortekaartjes. Tel: 0346-
211215. 

Gratis af te halen 60 m2 lamel-
parket. Moet geschuurd wor-
den. Wel zelf eruit halen of 
cadeaubon. Tel. 030-2291623

Ouderwetse botervloot van 
glas. €5,-. Tel. 06-14040516

Borduurwerk lente. Vogels/
vlinders en bloemen. Ingelijst. 
€7,-. Tel. 06-14040516

Rembrandt en de Bijbel 
6 delen. 3 oude en 3 nieu-
we testamenten €30,-. Tel. 
06-14040516

2 witte spaanplaat kasten. 
B104 H220,5 D33cm. In de 
breedte 3 bruikbare vakken 
van 33 cm. Hoogte is verstel-
baar met glazen plaatjes. €25,-
. per stuk incl. glazen plaatjes. 
Tel. 06-44732069
Kleuren tv Philips 53 cm €10,- 
met grote achter kast Tel. 
0346-820494

Leuke stoel met armleuningen 
€15,-. Tel. 0346-820494

Digitaal Video Camera Full 
HD + accu + Tas €49,75 Tel. 
06-25047855

75 agatha christie pocket boe-
ken. In zeer goede staat.€25,-. 
Tel. 06-23337110

Spartamet, symbolische 
prijs, €25,-. Wordt niet meer 
gebruikt. Tel. 030-2892843

Buggy + parasol gebruikt voor 
€10,-. Tel. 06-25152767

Kinderbed, rood, z.g.a.n. + 
matras en lakens/dekens voor 
€ 35,-. Tel. 06-25152767

Witte Bopita box, inclusief 
twee box kleden. Z.g.a.n. 
Rechthoekig, wieltjes en in 
hoogte verstelbaar. €49,50 Tel. 
06-49794477

4 Nestkastjes voor kool-
pimpelmezen à €7,50 per 
stuk. Advies: Vóór de winter 
ophangen. Tel. 0346-211269

Schardt houten kinderstoel 3 
in 1 €25,-.Tel. 06-40808780

Zwenkwielen; set van 4 stuks, 
waarvan 2 met rem; wiel-dia-
meter 125 mm, pen-montage 
22 mm; metalen vork €12,- 
Zwenkwielen; set van 5 stuks; 
wiel - diameter 100 mm, pen-
montage 11 mm; kunststof, 
dubbel rolvlak €10,- Beide 
sets in prima staat. Tel. 030-
2288994

Zaalveger, cocos. Vero 1550, 
50 cm breed; met steel. Veger 
nieuw.€6,- Tel. 030-2288994

Beautycace, samsonite, blauw, 
hardomslag, groot, prijs €10,-. 
Tel. 06 53441095

Leren donkerbruine korte 
damesjas, mt 42-44. €35,-. Tel. 
06-53441095

Donkerblauwe trenchcoat 
lang, mt 42-44. €45,-. Tel. 
06-53441095

Kolomboormachine nieuw 
nooit gebruikt 230 volt 1400 
toer. €25,-. Tel. 06-40555588

2 rood-bruine inmaakpotten de 
grote 50cm hoog diam. 33 cm 
€20,-. De kleine pot 38 cm 
hoog diam. 28 cm €15,-. Tel. 
030-2204887

Bascule gewicht van 25 kilo 
met beugel €20,-. Tel. 030-
2204887

Lemax ocean display mat 64 
x 46 cm €6,-. Lemax steentjes 
mat €4,-. En diverse figuurtjes 
van lemax van €2,-. tot €5,-. 
Tel. 030-2287086

Lemax werstdorp huis het 
shell beach aquarium met 
verlichting €25,-. Tel. 030-
2287086

Houten steiger groot €15,-. 
Kleine steiger €6,-. Tel. 030-
2287086
Ovalen zinken teiltje v plant 
H18 B26 L33 €20,-. Tel. 
06-29506849

Blauw baby bad ziet er nog 
netjes uit €10,-. Tel. 0346-
243758

Een doos met oude stripboe-
ken. De meeste komen uit de 
jaren ’80 €10,-. Tel. 0346-
243758

Nieuwe regenmantel maat 
38/40 kleur beige €25,-. Tel. 
0346-211011

Boek stap voor stap gids bon-
sai het boek is met kleurrijke 
afbeeldingen €6,50 Tel. 0346-
243758

Nieuwe damesmantel maat 
38/40 Pied-depoule zwart/wit 
€42,50 Tel. 0346-211011

Coupons kledingstoffen naar 
keuze €3,-. Per stuk Tel. 0346-
211011

2 stel kamerhoog oven gordij-
nen kleur beige 1breed 2,10 
1breed 3,25 €49,-. Tel. 030-
2290561 of 06-15530129

20 stuks heren kleding maat 
m/l €20,-. Tel. 030-2290561 of 
06-15530129

Zelf koken een
probleem?

TAFELTJE DEKJE
bezorgt warme

maaltijden aan huis

www.tafeltjedekje-debilt.nl
Molenkamp 48 - De Bilt

030 - 2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl 

Plm.1500 gram hand gespon-
nen grijze schapenwol €35 
Tel. 030-2291623.

Te koop gevraagd
Omdat ik op mijzelf ga wonen 
ben ik opzoek naar een inbouw 
INDUCTIEKOOKPLAAT. 
Heeft iemand er toevallig nog 
1 over voor een leuk prijsje? 
Tel. 06-44991479

AUTO’S te koop gevraagd. 
Tel. 06-25046414 Stephan 
de Vries. Email: Stephan@
vdplaats.nl 

Activiteiten
WESTBROEK
De kringloopwinkel in 
de molen is elke zaterdag 
geopend van 10.00 - 16.00 
uur. Er is van alles te koop, nu 
kinderkleding en de eetkamer-
stoelen voor de helft van de 
prijs. Wees er snel bij, want...
weg is weg.

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 
woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 
gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992.

S C H O O N M A A K -
M E D E W E R K ( S T ) E R 
gezocht. Ter versterking van 
ons team zoeken wij per 
direct een medewerk(st)er 
voor 3 ochtenden in de week 
(vanaf 06.00 uur) voor een 
bedrijfspand in Bilthoven. 
Meer info of direct reageren: 
info@my-cleaningservice.nl

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- 
en sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, najaarsbeurt, bestraten 
enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689.

Diversen
PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

Te huur: grote GARAGEBOX/
OPSLAG €115,- p.m.; cen-
trum Bilthoven. Info na 
17.00 uur 035-6560764 of 
06-24760212.

Woningontruiming & 
inboedelafwikkeling via 
VEILINGHUIS , www.zwart-
blok.nl 035-6224216

Te huur in Westbroek, 
PAARDENBOXEN, incl. 
weidegang, incl. gebruik bui-
tenbak. Info: 06-29592167

De gebruikte GOEDEREN 
winkel. Nebraskadreef 1a 3565 
AE in Utrecht 06-54392762 
www.degebruiktegoederen-
winkel.nl 

Bijeenkomst 
Vrouwen van Nu

Op woensdag 11 oktober worden de Vrouwen van 
Nu, afdeling Groenekan door Henny van der Wilt 
kris kras langs mooie plekjes in Nederland geno-
men. Zoals bijvoorbeeld de Ooijpolder bij Nijme-
gen, waar in de uiterwaarden wilde runderen en 
paarden lopen en de oudste eik op de Fleringer Es 
bij Tubbergen, maar ook kasteel Twickel in Del-
den en veel landgoederen in het oosten des lands. 
Plaats: Dorpshuis ‘De Groene Daan’, Grothelaan 
3, Groenekan. Aanvang: 20.00 uur. Niet-leden zijn 
ook welkom. 

Bijscholing autorijden

Veilig Verkeer Nederland afdeling De Bilt ver-
zorgt samen met de Gemeente De Bilt op maandag 
23 oktober de mogelijkheid om kennis en kunde 
op het gebied van autorijden en verkeer(sregels) 
op te frissen in en vanuit het H.F. Witte Centrum, 
Henri Dunantplein 4 te De Bilt. Iedere automobi-
list (min. leeftijd 50 jaar) uit de gemeente De Bilt 
wordt uitgenodigd deel te nemen in de ochtend 
van 9.00 tot 12.15 uur of in de middag van 13.00 
tot 16.15 uur. Aanmelden kan t/m zaterdag 14 
oktober telefonisch of schriftelijk mevrouw N. 
Reitsma-de Jong, Sperwerlaan 11, 3738 EH Maar-
tensdijk, Telefoon 0346 213658, email vvnsecreta-
risdebilt@hotmail.nl

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e 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
I www.parelpromotie.nl
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TZ pakt belangrijke winst
De seizoenstart van TZ hield nog niet over tot er vorige week geworden werd van Sporting 

Delta. Daarmee pakte TZ de eerste punten van het seizoen. Met deze twee punten kwam TZ 
boven Oranje Wit te staan, de tegenstander van afgelopen zaterdag.

Om echt goede zaken te doen moest 
er nu dus ook gewonnen worden. 
Oranje Wit moet bouwen aan een 
nieuwe ploeg, na het stoppen van 
heel wat basisspelers in de laatste 
twee jaar. De opdracht voor TZ 
was helder, winnen. De start was 
prima voor de Maartensdijkers. In 
korte tijd stond er een 3 - 0 voor-
sprong op het bord. Daarna slopen 
er echter ook wat onnodige fouten 
in het spel. Met name in de verde-
diging volgden er een aantal on-
nodige tegengoals. In de aanval 
was het spelbeeld ook wisselend, 
juist wanneer men door kon druk-
ken was het spel onzorgvuldig. Dit 
zorgde ervoor dat bij het rustsignaal 
van de scheidsrechter er een 12 - 9 
ruststand op het bord stond. Om het 
niet aan te laten komen op een slot-
fase waarbij Oranje Wit nog geloof 

SVM ziet winst vervliegen
Met Sjoerd Burgers weer centraal in de verdediging speelde SVM een sterke eerste helft uit 

tegen Lopik. De opgaande lijn van de laatste wedstrijden werd goed voortgezet. 

De bezoekers kregen al in de 12e 
minuut de kans om de score te ope-
nen; de spitsen hadden hun vizier 
nog niet op scherp staan. Lopik was 
wat meer aan de bal, maar de geel-
blauwe-counter bleef gevaarlijk. 
Na een half uur spelen dacht Jordi 
van der Lee met een prachtig schot 
een perfect uitgevoerde SVM- aan-

val af te ronden, maar de Lopik-
doelman redde fraai. SVM wilde 
meer en kreeg enkele minuten later 
de verdiende beloning: Marcel Me-
lissen schoot onhoudbaar de in 0-1.

De 2e helft drukte een sterker en fel-
ler Lopik de Maartensdijkers steeds 
meer in de verdediging. Lopik 

kreeg meer kansen, speelde meer 
en meer op de man maar ook hun 
vizier stond niet op scherp of SVM-
goalie Stijn Orsel redde bekwaam. 
SVM had te veel moeite om de bal 
in de ploeg te houden en kwam 
nauwelijks meer aan de gevaarlijke 
snelle counters toe. Een toegekende 
strafschop schoot Lopik nog op de 
paal, maar een volgende  strafschop 
benutte Lopik wel. 

SVM dacht binnen 4 minuten te 
reageren: Mike de Kok werd goed 
aangespeeld en dacht SVM in de 
83ste minuut de 1-2 voorsprong te 
bezorgen. In de ogen van de Maar-
tensdijkers werd het doelpunt door 
de arbiter van dienst - op advies 
van zijn assistent - niet toegekend. 
Lopik ging er in de laatste minuten 
met de winst vandoor. SVM pro-
beerde het nog wel, maar speelde 
de laatste minuten nog met 10 man 
door een tweede gele kaart voor 
Jordi van der Lee. 
Aanstaande zaterdag speelt SVM 
om 14.30 uur thuis tegen promo-
vendus Voorwaarts. 

DOS doet zichzelf tekort
Na twee verliespartijen was DOS gebrand op een overwinning in de thuiswedstrijd tegen 

Sporting Delta. In de wedstrijd tegen de nummer twee zat dit er ook lange tijd in, maar toch 
trok DOS uiteindelijk aan het kortste eind.

In het eerste kwartier van de wed-
strijd miste DOS op twee belang-
rijke momenten bij 1 - 2 en bij 3 - 4  

een strafworp. Hierdoor moest de 
thuisclub in de eerste helft steeds 
in de achtervolging bij Sporting 

Delta. Een achtervolging gaat vaak 
gepaard met gehaast spel en ver-
keerde keuzes maken. Zo ook bij 
DOS in deze fase. Een matige re-
bound en schoten op de verkeerde 
momenten bracht DOS niet dichter-
bij. Ook verdedigend stond het niet 
altijd even solide, maar toch was 
het verschil van vier doelpunten 
halverwege zeker overbrugbaar in 
de tweede helft.

Inhaalrace
Na een 9-13 ruststand zette de 
thuisploeg dan ook een inhaalrace 
in. De Westbroekers geven niet snel 
op en zagen nog voldoende mo-
gelijkheden op een goed resultaat. 
Lisanne Groot was in deze fase 

Feestelijke opening 
zandvelden SCHC

Zaterdag 30 september werden de nieuwe zandvelden van 
hockeyclub SCHC officieel in gebruik genomen. De opening werd 
verricht door (sport-)wethouder Madeleine Bakker-Smit, samen 
met de voorzitter van SCHC, Arthur Bouvy. 

Afgelopen zomer is hard gewerkt aan het vernieuwen van de toplagen 
van twee zandvelden. Deze waren sterk aan vervanging toe en mede 
door de inzet van de gemeente kan er nu weer op mooie velden worden 
gespeeld. (Marjolein Fitski)

Jeugdspelers van SCHC flankeren 
de voorzitter en wethouder bij de 

officiële opening.

Schaatsseizoen van start
Zaterdag 30 september om 7.00 uur is het schaatsseizoen 2017-2018 
door de toerrijders van IJBM De Bilt geopend. Bij opkomende zon en 
nog een lichte mist hebben zij de ijzers ondergebonden om zo het kunst-
ijs van de Vechtsebanen (Utrecht) als eerste dit jaar te betreden. 

IJBM De Bilt biedt schaatslessen aan voor verschillende categorieën. 
Zo is het mogelijk om als jeugdschaatser tijdens de jeugdlessen op za-
terdag het schaatsen te leren. Voor jeugd vanaf 13 jaar is het mogelijk 
om de techniek beter te gaan beheersen of te starten met wedstrijdtrai-
ningen. Voor volwassenen, die beter willen leren schaatsen of zich juist 
willen voorbereiden op winter ijs, zijn er speciale toerschaatslessen. 
Daarnaast zijn er groepen die in de avonduren trainen voor de lange 
afstanden. Training voor tochten die wellicht op natuurijs in Nederland 
of buitenland gereden kunnen gaan worden. Heb je ook belangstelling, 
of ben je wel nieuwsgiering naar schaatslessen? Neem dan even contact 
op met IJBM-De Bilt of ga naar de website www.ijbm.nl

had in de punten moest TZ scherper 
dan de eerste helft uit de kleedka-
mer komen. De eerste drie treffers 
waren voor TZ. De ploeg pakte 
door en produceerde halverwege 
de tweede helft een 21 - 12 tussen-
stand. De wedstrijd was daarmee 
gespeeld. Het was mooi om te zien 
dat TZ gevaarlijk was over meer-
dere schijven. Bij 29 - 19 floot de 
scheidsrechter voor het einde van 
de wedstrijd. Met nog twee wed-

strijden te gaan voor aanvang van 
het zaal-seizoen zal TZ nog mini-
maal één keer moeten winnen. Dit 
moet dan gebeuren volgende week 
tegen OVVO in Maarssen of een 
week later thuis tegen ROHDA. 
De ploeg van Iwan Hazendonk laat 
zien beter in z’n vel te steken dan 
aan het begin van de competitie. 
Het moet echter nog steeds beter en 
dat zullen ze zich ook na deze twee 
overwinningen moeten realiseren.

Rianne Kruijt scoort met een vrije bal.    (foto Hester Ploeg-van Laatum)

Deze bal van Maartensdijkse voet gaat over het Lopikse doel. 
(foto Hans Nauta)

Dos is gebrand op een overwinning. (foto Actiefotografie.nl)

van de wedstrijd met drie doel-
punten belangrijk en zette zo bij 
15-15 de teams op gelijke hoogte. 
DOS wilde doorstomen, maar he-
laas voor de Westbroekers scoor-
den de Dortenaren hierna snel een 
belangrijk doelpunt. Dit onderbrak 
de schwung van de thuisclub. DOS 
bleef het hierna proberen maar 
geen geluk in de afronding. DOS 
laat zo een goede kans liggen om 
het puntentotaal te vergroten, want 
winstkansen waren er zeker. Net 
als vorige week scoort de ploeg op 
belangrijke momenten niet, terwijl 
de tegenstander dat juist wel doet. 
Dit is een belangrijk leerdoel om op 
die momenten de rust te bewaren 
en koel te blijven in de afronding. 
Volgende week is er een belangrijk 
duel tegen Rohda in Amsterdam. 
De Amsterdammers staan een punt 
onder de Westbroekers. Wedstrijd 
begint om 16.00 uur.



Quiz &Zo
Al meer dan een jaar is er elke dinsdagmiddag in Dijckstate Maartens-
dijk een Quiz&Zo-programma. Dit is zo’n enorm succes, dat dit nu 
verder in de gemeente wordt uitgerold; om te beginnen in Hollandsche 
Rading. 

Er wordt gestart op 3 woensdagen 4, 11 en 18 oktober om 14.00 uur in 
Hollandsche Rading in het Dorpshuis. Als dit voldoende respons heeft, 
wordt het hierna gecontinueerd. Inge van Veldhuijsen presenteert deze 
middagen in samenwerking met ‘Samen voor Hollandsche Rading’: 
‘We gaan de hersens laten kraken met allerlei quizvragen. Door samen 
met anderen de quiz te doen is men actief bezig en wordt het geheugen 
gestimuleerd. Het is ook een leuke manier om anderen te ontmoeten’. 
Kosten gedurende de proef zijn 
er niet m.u.v. consumpties. Con-
tact: Inge van Veldhuijsen tel. 06 
26860730.
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“Wat schaft de pot?”
Vanaf 1 oktober 2017
ook in het weekend

Tussen17.00 – 19.00 uur
keuze uit 3 gerechten

(vlees, vis en vegetarisch)

Prijs
wo t/m vr  € 11,00 p.p.
za en zo     € 12,50 p.p.

Week van het Landschap 
bij Hooge Kampse Plas 

De Week van het Landschap vindt dit jaar plaats in de Hooge Kampse Plas in Groenekan. 
Utrechts Landschap grijpt ook dit jaar de gelegenheid aan om haar visie op

natuurontwikkeling te publiceren. 

Traditiegetrouw organiseert 
Utrechts Landschap (UL) eens 
in de twee jaar de Week van het 
Landschap, waarbij op een bij-
zondere locatie visie over een 
thema gepresenteerd wordt. Deze 
keer gaat men graag met elkaar in 
gesprek over ‘De Utrechtse tradi-
tie – natuur als katalysator’, de vi-
sie van UL op natuurontwikkeling 
en ruimtelijke kwaliteit. 

‘Al negentig jaar zijn wij samen 
met bewoners actief om Utrechtse 
natuur en erfgoed te beschermen 
en te ontwikkelen. En om het 
landschap groen en aantrekke-
lijk te houden. Daar hoort onder 

andere bij dat wij voormalige 
defensieterreinen, barakken en 
afvalstortlocaties tot natuur ont-
wikkelen met oog voor de ge-
schiedenis. Dat is het goud van 
onze provincie, en onmisbaar 
voor bewoners,’ zegt Saskia van 
Dockum, directeur-rentmeester 
van Utrechts Landschap.

De Hooge Kampse Plas is een 
voormalige zandwinput, die jaren-
lang voor een gedeelte is gebruikt 
als stortplaats. Door de plas op-
nieuw in te richten kan deze zich 
ontwikkelen tot een hoogwaardig 
natuurgebied op de kruising van 
de ecologische verbindingszones 

tussen het Kromme Rijngebied, 
de Utrechtse Heuvelrug en het 
veenweidegebied. 

Activiteiten
De Week van het Landschap is 
van donderdag 12 t/m zaterdag 
14 oktober. Tijdens de eerste twee 
dagen worden personeel, relaties 
en bedrijfsvrienden van Utrechts 
Landschap ontvangen. Zaterdag-
ochtend ontvangt men vrijwil-
ligers en in de middag zijn do-
nateurs (Beschermers) en Gulle 
Gevers te gast. 

Zaterdag 14 oktober is ‘s middags 
gratis toegankelijk en gericht 
op omwonenden van de Hooge 
Kampse Plas in het bijzonder 
en inwoners van de provincie 
Utrecht in het algemeen. Op een 
later moment worden de publieks-
activiteiten in de herfstvakantie 
bekendgemaakt. Voor de activi-
teiten van de andere provinciale 
Landschappen zie
www.weekvanhetlandschap.nl 

(Lotte Bolscher)  

Utrechts Landschap ontwikkelt 
natuur in voormalige zandwin-
put de Hooge Kampse Plas in 
Groenekan.

Burgemeester opent ruiterpad
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 30 september opende burgemeester Sjoerd Potters, te paard, het nieuwe ruiterpad 
langs de Hooge Kampse Plas. Dankzij een burgerinitiatief van de Dorpsraad van Groenekan en 

de heer Boudewijn Rietveld, in samenwerking met de maneges en ruiters,
kon het ruiterpad langs de plas er eindelijk komen.

Het ruiterspoor langs de Hooge 
Kampse Plas tussen de Voordorpse-
dijk en de Groenekanseweg wordt 
veel gebruikt door recreanten, fiet-
sers, wandelaars en ruiters. Het ge-
zamenlijk gebruik leidde nog wel-
eens tot wederzijdse overlast, zoals 
paardenpoep en situaties waarin 

ruiters en fietsers/ wandelaars ge-
bruik maken van het fietspad. Door 
onder andere een samenwerking 
tussen de Dorpsraad Groenekan, 
de Hippische Sportbond, Stichting 
Het Utrechts Landschap, Recrea-
tieschap Stichtse Groenlanden, ge-
meente De Bilt en diverse maneges 

werd aan een oplossing gewerkt: 
plaatsing van twee borden waar-
bij ruiters wordt gevraagd niet op 
het fietspad te komen; maneges en 
stalhouders moeten hierop toezicht 
houden en voldoende geld inzame-
len om het ruiterspoor te verbete-
ren, zodat dit spoor in de berm een 

Vogels tellen

Zaterdag 30 september nam de Vogelwacht Utrecht samen met Vogel-
bescherming Nederland deel aan de internationale vogelteldag. In Ne-
derland gebeurde dat op meer dan 150 telposten. De trektelgroep in 
deze regio stond vanaf 7.30 uur bij de telpost De Jacobssteeg op het 
bruggetje over de Biltse Grift. [foto Reyn Schuurman].

ruiterpad wordt. ‘Wij zijn al meer 
dan acht jaar mee bezig om dit 
pad te realiseren’, vertelt Marius 
van den Bosch, voorzitter van de 
Dorpsraad Groenekan. Wij zijn na-
tuurlijk hartstikke blij met dit pad 
en hopen dat veel ruiters hiervan 
gebruik zullen maken’. 

Liefhebber
Burgemeester Potters is in ieder 
geval verheugd over dit burgerini-
tiatief. Als paardenliefhebber wilde 
hij het nieuwe ruiterpad dan ook 
graag openen. ‘Zoals je kunt zien 
aan mijn chaps ben ik een echte 
buitenrijder. Ik heb ooit drie jaar 
les gehad. Eén, soms twee keer in 
de week, maar het buitenrijden trok 
mij toch meer aan. Gelukkig houdt 

mijn partner ook van paardrijden, 
hij is zo ongeveer op het paard ge-
boren, en samen maken wij dan 
ook de mooiste tochten. Wij rijden 
graag in de Drunense Duinen in 
Brabant, maar ook zijn wij weleens 
in Duitsland en Nieuw-Zeeland ge-
weest’. Tijdens de opening van het 
pad hoopt Potters dat ruiters nu on-
gestoord kunnen rijden en dat alle 
recreatieve gebruikers elkaar min-
der in de weg zullen zitten. 

Hij roept allen dan ook op elkaar te 
respecteren. In de toekomst worden 
nog meer ruiterpaden onder handen 
genomen, onder andere op de Beu-
kenburgerlaan in Groenekan en het 
ruiterpad vanaf het zwembad naar 
het Noorderpark.

Te paard opent burgemeester Sjoerd Potters (l) het ruiterpad bij de Hooge Kampse Plas.
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“Wat schaft de pot?”
Woe.
04-10
Do.

05-10
Vr.

06-10
Za.

07-10
Zo.

08-10

Lamsgehakt in
bladerdeeg

of
Empanade van

Noorse garnalen
of

Avocado salade met 
gefrituurde kaas-jalapeño

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
11-10
Do.

12-10
Vr.

13-10
Za.

14-10
Zo.

15-10

Ossenhaaspuntjes
met teriyakisaus

of
Gevulde tongrolletjes 

met kruidensaus
of

bakken pompoen en 
paddestoel met honing-

muntsaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Tot ziens bij “Naast de Buren”
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