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Wegverbreding A27/A1 op schema 
door Henk van de Bunt

De wegverbreding van de A27 Utrecht Noord naar Hilversum verloopt zoals gepland.
In aanloop naar de werkzaamheden zijn meerdere informatieavonden gehouden in

afstemming met de dorpsraad Groenekan en Hollandsche Rading.

Persvoorlichter Melanie Mulder 
van Rijkswaterstaat: ‘Vanaf juli 
dit jaar is aannemerscombinatie 
3Angle gestart op het traject met 
o.a. de verbreding van het viaduct 
Groenekanseweg, het aanleggen 
van grondkerende constructies en 
het bouwen van geluidschermen. 
(o.a. het gat van Groenekan in het 
geluidscherm is bijna gedicht).

Ook staan er tijdelijke vervangen-
de geluidschermen. Op de A27 is 
de eerste extra rijstrook reeds op-
gesteld tussen Utrecht Noord en 
afslag Bilthoven’.

Participatie
‘Naast fysieke werkzaamheden 
zijn en worden er per onderdoor-
gang participatieavonden gehou-
den. Bewoners, belanghebbenden 
en betrokken instellingen kunnen 
in Hollandse Rading, Groenekan 
en Maartensdijk meedenken over 
de inrichting van de ondergangen 
van de viaducten. Vraag die hierbij 
centraal stond was wat deze par-
ticipanten belangrijk vinden voor 
de onderdoorgangen. Aanwezigen 
reageerden over het algemeen en-
thousiast over deze bijeenkomsten’ 
aldus Melanie Mulder.

Verschuiven
Melanie Mulder: ‘Nu de zomer-
vakantie en de bouwvak alweer 
voorbij zijn, staan de komende 
tijd de nodige werkzaamheden 
op de rol. Volgende week start de 
aannemer 3Angle met de voorbe-
reidende werkzaamheden om bij 
het viaduct bij Bilthoven rijdek-
ken te verschuiven. Eén rijbaan 
van de A27 in beide richtingen 
blijft beschikbaar en ook boven 
op het viaduct blijft steeds een rij-
baan per richting beschikbaar. Om 
dit mogelijk te maken moeten de 
werkzaamheden over twee nach-
ten worden verdeeld. 3Angle: ‘Bij 
dit project hebben we gekozen om 
het werk zorgvuldig en met zo min 
mogelijk hinder, zowel voor de 
weggebruiker van de A27 als ook 
voor de mensen uit de omgeving, 
uit te voeren. Daarom doen we het 
op deze manier. Voorbereidende 
werkzaamheden die hinder op kun-
nen leveren doen we zoveel mo-
gelijk overdag. Ons streven is dat 

voor de omgeving in de avond en 
nacht de hinder zeer beperkt zal 
zijn.’ Belangstellenden kunnen kij-
ken op de hinderkalender via web-
site www.verbredingA27/A1.nl. 
Daar is meer te zien over het werk 
en de achtergronden’.

Ovonde
De aansluiting Bilthoven wordt 
aangepast omdat het geactuali-
seerde verkeersmodel aantoont dat 
er knelpunten gaan ontstaan. Deze 
knelpunten denkt men op te los-
sen door de huidige ovonde (ovale 
rotonde) te vervangen door een 

kruispunt met een verkeersinstalla-
tie. Dit is een combinatie van ver-
keerslichten, detectielussen in het 
wegdek en camera’s. Hiermee is 
het verkeer beter te monitoren en te 
regelen vanuit de verkeerscentrale 
Midden Nederland. De doorgaande 
route voor wandelaars en fietsers 
verplaatst men van de zuidzijde 
naar de noordzijde. Voor wande-
laars blijft een voetgangersverbin-
ding met een trappetje naar de bus-
halte aan de zuidzijde bestaan. De 
dassentunnels zullen onder de A27 
door worden gelegd.

Maartensdijk
Viaduct Dorpsweg Maartensdijk 
wordt zowel aan de oost- als west-
zijde met 6,6 meter verbreed. Aan 
de oostzijde (dorpskant) van het 
viaduct wordt het geluidsscherm 
vervangen en aan de westzijde van 
het viaduct komen nieuwe geluids-
schermen. Ook worden er nieuwe 
grondkerende constructies in de 
omgeving van Maartensdijk ge-

bouwd. Tijdens de bouw blijft de 
onderdoorgang hoog genoeg voor 
hulpdiensten. Fietsers en voetgan-
gers hebben altijd doorgang. Voor 
het overig verkeer zijn er slechts 
8 nachtelijke afsluitingen. Van 20 
september tot 23 september 2017 
wordt tijdens nachtwerkzaamhe-

den de grondkerende constructie 
aangebracht en van 25 tot 27 sep-
tember - eveneens in de nacht - 
wordt er aan de damwand en de ge-
luidsschermen gewerkt. 2 oktober 
2017 starten werkzaamheden aan 
onderdoorgang Dorpsweg Maar-
tensdijk
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De verkeerssituatie bij de ovonde aan de Nw. Weteringseweg
komt er zo uit te zien. 

Viaduct Vuursche Dreef 

Viaduct Vuursche Dreef wordt aan de oostzijde (Lage Vuurschekant) 
met 5 meter en aan de westzijde met 6,5 meter verbreed. Ook zullen 
er zowel aan de oost- als westzijde nieuwe geluidsschermen worden 
gebouwd. Daarnaast komt er een nieuwe grondkerende constructie aan 
de oostzijde van de A27. Vanaf oktober starten in Hollandsche 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 informatieavond wordt 
georganiseerd in de vorm van een informatiemarkt over hoe de weg 
wordt verbreed en wat de impact is voor de omgeving en weggebruikers. 
Ook wordt het inrichtingsplan voor o.a. natuur toegelicht.

Het dek van de huidige ovonde is momenteel opslagplaats van al het materieel.
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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

24/09 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
24/09 • 09.30u - Ds. J. van Dijk

24/09 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/09 • 10.30u - Ontmoeten op zondag. 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

24/09 • 10.00u - de heer Jan Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouw
24/09 • 10.30u - Voorgangers

Martin Meijer en Hyleco Nauta

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

24/09 • 10.15u - ds. J. Geelhoed
24/09 • 16.30u - ds. J.M.de Jong

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
24/09 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 

Viering + Dankzegging
Heilig Avondmaal

24/09 • 19.00u - Ds. D. Meijvogel, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Pr. Gem. Immanuelkerk
24/09 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk. 
24/09 • 19.30u - Taizéviering 

Pr. Gem. Opstandingskerk
24/09 • 10.00u - Ds. E. W.J. van Leersum 

+ mw. ds. E.H.W. Stam. Startzondag 
en bevestiging van ambtsdragers. 
Samendienst met Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
24/09 • 10.00u - Eucharistieviering 

pastoor J. Skiba 

V.E.G. De Bilt e.o.
24/09 • 10.00u - Spreker Joost Bijl

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

24/09 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman

Herv. gemeente Groenekan 
24/09 • 15.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan
24/09 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra, 
Viering + Dankzegging + Nabetrachting 

Heilig Avondmaal

Onderwegkerk Blauwkapel
17/09 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

24/09 • 11.00u - Gesloten. Samendienst 
in en met Ontmoetingskerk Maartensdijk.

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
24/09 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 

Opening Winterwerk 
24/09 • 18.30u - Ds. M.K. de Wilde 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
24/09 • 10.00u + 18.30u -

In beide diensten leesdienst 

PKN - Ontmoetingskerk
24/09 • 09.30u - ds. J. Huttenga. 
Samendienst met PKN - Kapel 

Hollandsche Rading.
24/09 • 17.30u - dhr. Jan Grootendorst

 
St. Maartenskerk

23/09 • 19.00u + 24/09 • 10.30u - 
Eucharistieviering Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

24/09 • 10.00u - Dhr. J. van Ooyen 
24/09 • 18.30u - Ds. J. Wolswinkel 

PKN - Herv. Kerk
24/09 • 10.00u - Ds. M van der Zwan, 

Viering + Dankzegging
Heilig Avondmaal 

24/09 • 18.30u - Ds. M van der Zwan, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal
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Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf u verzekerd bent of waar. U mag mij altijd bellen 

op 06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Herinnering is een vorm van ontmoeting
Kahlil Gibran

Na een moedige strijd is overleden mijn allerliefste maatje 
en onze lieve zorgzame moeder

 
Marja Ehrencron

 
* Hilversum, 31 mei 1964  † Maartensdijk, 13 september 2017

 
 

 Dick Gladpootjes
 Tomás
 Lars
 öPushkin

Correspondentie-adres:
Van Haren Uitvaartverzorging
Charles Weddepohllaan 32
3739 LE Hollandsche Rading
 

 
Marja is thuis opgebaard waar wij in familiekring afscheid nemen.

 
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 23 september 

om 13.45 uur in de aula van Crematorium Den en Rust aan de 
Frans Halslaan 27, 3723 EA te Bilthoven.

 
Na de plechtigheid ontmoeten wij u graag in De Mauritshoeve

aan de Maartensdijkseweg 9, 3723 MC te Bilthoven.
 

Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen gelieve deze advertentie 
als zodanig te beschouwen.

Geraakt door het overlijden van

Marja Ehrencron
Onze geliefde collega, wij missen haar...

Wij wensen Dick en de kinderen heel veel sterkte met dit verlies 
Collega’s Huisartsenpraktijk Maartensdijk

Middag over dementie 

Donderdag 21 september, 
Wereld Alzheimer Dag,  organi-
seert het Steunpunt Mantelzorg 
De Bilt samen met verschillende 
andere organisaties een middag 
voor iedereen die met dementie 
te maken heeft.. Tijdens deze 
middag ligt de focus op wat nog 
wél kan met dementie en ver-
telt journalist Johan Carbo over 
zijn eigen ervaringen. Ook wordt 
de documentaire ‘Van Waarde’ 
vertoond met voorbeelden van 
vrijwilligers met geheugenpro-
blemen in gemeente De Bilt, en 
is er gelegenheid om met een 
aantal hoofdrolspelers in gesprek 
te gaan. Aanmelden kan mantel-
zorg@mensdebilt.nl

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 22 september kan 
men weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sportver-
eniging aan de Dierenriem in 
Maartensdijk bent u van harte 
welkom. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur en meedoen kost 3 
euro. Er is ook een loterij, voor € 
0,25 kunt u een lot kopen. Voor 
aanmelden: 0346 212366 of 06 
51832063.

Amnesty in de bibliotheek
 
Op zaterdag 23 september staat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in de 
Openbare Bibliotheek, Planeten-
baan 2 te Bilthoven. Daar kan 
men een handtekening zetten 
onder petities waarmee Amnesty 
bij regeringen aandacht vraagt 
voor gevangenen, waarvan de 
mensenrechten geschonden wor-
den. Ook is er informatie over 
Amnesty zelf. 

Kinderdisco bij WVT

Op zaterdagavond 23 september 
organiseert WVT een ‘after sum-
mer party’ voor iedereen tussen 
8 en 12 jaar. Van 19.00-21.30 
uur kun je op de leukste muziek 
lekker uit je dak gaan. Gezellig 
kletsen aan de bar kan natuurlijk 
ook. De toegang is gratis

Middagdienst in Maartensdijk

Op zondag 24 september start de 
PKN gemeente Maartensdijk en 
Hollandsche-Rading weer met 
een serie middagdiensten in de 
Ontmoetingskerk aan de Konin-
gin Julianlaan 26 in Maartens-
dijk. Als thema aan de eerste drie 
diensten wordt de drie-eenheid 
Vader, Zoon en Heilige Geest 

meegegeven. Jan Grootendorst 
uit Maartensdijk start in deze 
dienst met God als Vader. Muzi-
kaal wordt meegewerkt door de 
vriendenband HoMe. De dienst 
begint om 17.00 uur en de zaal 
is vanaf 16.30 uur geopend. Na 
afloop wordt er weer soep met 
broodjes geserveerd.

Expositie ArtTraverse

Op zondag 24 september wordt 
om 15.00 door Corrie van der 
Veen de expositie van Frank Eer-
hart en Jan Radersma geopend in 
het Gemeentehuis in Bilthoven. 
Deze heren exposeren gezamen-
lijk verschillende kunsten. Frank 
maakt werken van objets trouvés 
en Jan schildert zijn werken op 
houten dragers, doeken of pane-
len.

RIVM Kennisparade

Op 7 oktober neemt het RIVM je 
mee in de wereld van de weten-
schap en laat je graag zien hoe 
het bijdraagt aan een gezonde, 
duurzame en veilige samenle-
ving. Ook zijn er activiteiten 
voor kinderen. Aanmelden via 
www.rivm.nl 

Contactcommissie
Lage Vuursche

Op de vrij toegankelijke verga-
dering van de Contact-Commis-
sie-Lage Vuursche op donderdag 
28 september (aanvang 20.30 
uur) staan naast de gebruike-
lijke punten de voortgang van de 
bouwactiviteiten op de gronden 
van de voormalige smederij aan 
de Dorpsstraat en de ontwikke-
lingen m.b.t het geplande thee-
huis Overbosch geagendeerd. 
Uiteraard is er ook ruimte voor 
inbreng en vragen van inwoners.

Filmavond in Centrumkerk

Op vrijdag 29 september wordt 
de film ‘Down to Earth’ ver-
toond in de Centrumkerk om 

19.30 uur (niet om 20.00 uur). 
Kaartjes zijn te verkrijgen aan 
de deur vanaf 18.30 uur of via 
info@biltsheerlijk.nl. De zaal is 
open om 19.00 uur. Na de film 
is er gelegenheid voor nabespre-
king/discussie.

Ontdek Fort Ruigenhoek

Op 24 september kunt u het fort 
met de gids van Staatsbosbeheer 
verkennen. Daarbij komt u alles 

te weten over de geschiedenis en 
struint u door de natuur rondom 
het fort. Ingang op de Ruigen-
hoeksedijk t.o. 125a, Groenekan. 
Aanvang: 13.30 (tot 15.00), de 
gids wacht bij het hek. Aan de 
rondleiding zijn kosten verbon-
den. Kijk voor meer info op 
www.staatsbosbeheer.nl Met een 
eigen groep een rondleiding boe-
ken? Dat kan ook. Informeer via 
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl 
naar de mogelijkheden.
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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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Heen en weer
in en door de tunnelbak

door Henk van de Bunt

Zaterdag was het - ondanks de vele regen - feest in en rond de Leyenseweg-tunnel.
De gemeente De Bilt, ProRail en Hegeman-Mobilis hadden de buurtbewoners uitgenodigd om 

het eindresultaat van de onderdoorgang van de Leyenseweg eens goed te bekijken.
Ouders en hun kinderen lieten zich rondrijden door een treintje. Het feest werd

gecompleteerd door een ballonnenclown en twee grimeurs.

Het feest begon met een indoor-
terugblik in een heen-en-weer-ge-
sprek door de betrokken organisa-
ties en programmamanager John 
Kragting van de gemeente De Bilt. 
Wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen was hierbij woordvoerder van 
de Biltse politiek. Op de vraag van 
Kragting: ‘Heeft de gemeente veel 
medewerking gekregen?’, was het 
antwoord van de wethouder: ‘Ja 
zeker. Alle inwoners en onderne-
mers, die overlast hebben onder-
vonden willen wij heel hartelijk 
danken voor hun medewerking en 
begrip’. Kragting: ‘Wilt u men-

sen in het bijzonder bedanken?’ 
Ebbe Rost van Tonningen: ‘Ja, de 
zeer actieve Wijkraad de Leijen 
die voor de gemeente een belang-
rijke gesprekspartner is geweest’. 
Vervolgens werden Hanneke Bro-
si en Hetty Loeb van Wijkraad de 
Leijen naar voren geroepen en ont-
vingen deze noeste werkers een 
bosje bloemen en een flesje wijn. 

Harmonie
Het heen-en-weer-spel tussen 
Kragting en Rost van Tonningen 
werd vervolgd. Kragting: ‘Zijn er 
verder mensen, die in bijzondere 

mate hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van de onderdoor-
gang’. Ebbe Rost van Tonningen: 
‘Ja zeker: Het ministerie van Infra-
structuur en Milieu en Prorail voor 
hun financiële bijdragen. Prorail 
ook voor de inhoudelijke kennis en 
de aansturing van de gehele bouw. 
Natuurlijk de aannemerscombina-
tie Hegeman-Mobilis. Hartelijke 
dank ook voor mijn voorgangers 
de wethouders Arie-Jan Ditewig 
als gangmaker en Jolanda van 
Hulst verantwoordelijk voor de 
eerste fase van de bouw. En ook 
veel dank voor de bewoners, die 

hebben bijgedragen aan de vorm-
geving en uitvoering van de plan-
nen’. De wethouder sloot zijn 
een-tweetje af met: ‘De Brand-
weerharmonie en de Koninklijke 
Biltse Harmonie zullen al muziek 

makend zo van twee kanten elkaar 
ontmoeten. Daarna spelen zij dan 
als één harmonie. Dat staat sym-
bool voor deze nieuwe onderdoor-
gang, waar meerdere delen van de 
gemeente worden verbonden’.

Een ballonnenclown vermaakt de jeugd.

Bloemen en geschenken voor de (vertegenwoordigers van de) Wijkraad.

Van de ene kant komt de Brandweer Harmonie Bilthoven.

Woonspraak zoekt 
actieve SSW-huurders

Woensdag 11 oktober wordt door bewonersvereniging Woonspraak 
weer een excursie georganiseerd. Hierbij zijn aanwezig de besturen van 
Woonspraak en SSW, de huurcommissarissen van SSW en de bewo-
nerscommissies van diverse wijken en/of complexen. Als extra aanwe-
zigen zijn ook de wijkcontactambtenaren van de gemeente De Bilt uit-
genodigd.

Tijdens deze bijeenkomst krijgen de bewonerscommissies of vertegen-
woordigers van diverse complexen de mogelijkheid om te vertellen wat 
de 3 tops (pluspunten) en 3 tips (verbeterpunten) voor Woonstichting 
SSW zijn. Ook biedt Woonspraak de gelegenheid om onderling ervarin-
gen uit te wisselen. Bent u een huurder van SSW, maar heeft uw com-
plex geen vertegenwoordiging? En heeft u wel pluspunten of verbeter-
punten over SSW te melden, mail dit dan naar Sanne@Woonspraak.nl 
met uw contactgegevens erbij. Dan wordt contact opgenomen en wordt 
de verdere voortgang besproken. Woonspraak kan ook helpen bij het 
opzetten van een bewonerscommissie namens de wijk of complex en 
voor een centraal aanspreekpunt voor de bewoners bij gezamenlijke 
problemen. Op website www.woonspraak.nl is voor alle huurders in-
formatie over de activiteiten. 

KBH repeteert met Angela Groothuizen
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 15 september oefende de Koninklijke Biltse Harmonie een uurtje met Angela 
Groothuizen, voor een muzikaal eerbetoon aan leven met dementie, dat volgende week 

plaatsvindt. Zondag 24 september vindt het grote gezamenlijke Demenz optreden plaats
voor een zaal met vierhonderd toehoorders, mensen die allen te maken hebben

met dementie in hun directe omgeving. 

Het belooft zondag 24 september 
een groot spektakel te worden, met 
optredens van het Slagwerkensem-
ble en blazers van Harmonie St. 
Michaël Thorn en het Groot Har-
monieorkest van de Koninklijke 
Biltse Harmonie, met medewerking 
van Angela Groothuizen. Prof. Dr. 
Erik Scherder zal een mini-college 
geven over wat dementie nu eigen-
lijk inhoudt. 

Toonhoogte
Al tijdens binnenkomen is zangeres 
Angela Groothuizen verrast over 
de KBH. Wauw, wat klinkt dit fan-
tastisch, vertelt zij verheugd. ‘Ik 
kom vaak in kleine dorpjes terecht, 
maar deze Harmonie is echt gewel-
dig’. Gedurende drie kwartier wor-
den samen diverse nummers door-
genomen, soms iets sneller, soms 
wat langzamer, tot alles in de fines-
ses klopt. ‘Wat mij betreft hoef ik 
niet meer te repeteren met jullie, dit 
gaat helemaal goedkomen’, laat een 
enthousiaste Groothuizen weten. 
Ook KBH-lid Tineke van Hoeijen 
kijkt terug op een goede repetitie. 
‘Dat alles zo vlekkeloos verloopt, 
is natuurlijk niet zomaar. Iedereen 
die zingt, heeft een bepaalde toon-

hoogte, dus wij hebben onze mu-
ziek aangepast aan de persoonlijke 
toonhoogte van Angela. Zij wil ook 
één van haar eigen nummers zingen 
over dementie, dus dat hebben wij 
veel geoefend met elkaar. En geluk-
kig ging alles in één keer goed’, legt 
Van Hoeijen uit. Ook Nico, muzi-
kaal begeleider van Groothuizen 
kijkt tevreden terug op de repetitie. 
‘Ik heb alles met en zonder zang 
opgenomen, maar volgens mij hoe-
ven wij niets te veranderen en kun-
nen het hierbij laten’, aldus Nico. 

Door haar interesse in dementie en 
het feit dat zij programma’s presen-
teerde over deze ziekte, vroeg de 
KBH aan Groothuizen of zij geïn-
teresseerd zou zijn in een gezamen-
lijk optreden. Van Hoeijen: ‘Geluk-
kig had Groothuizen hier wel oren 
naar. De combinatie met professor 
Erik Scherder was helemaal een 
goede, omdat hij veel weet over dit 
onderwerp en zij een groot fan van 
hem is’. Voor dit evenement zijn 
nog kaartjes te koop via ticketser-
vice MCO. 

V.l.n.r. Angela Groothuizen, Vincent van den Bijlaard (dirigent) en 
muzikaal begeleider Nico. 
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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 tomaat mozzarella
Sellerie salade
Filet americain

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 21 september
t/m woensdag  september

    VOORDEEL HELE WEEK

Speklapjes
Gemarineerd of naturel

Australische sucade

Gehakt biefstuk
Met verse uitjes

Hamburgers

Boerderij kipfilet
Gemarineerd of naturel, 
ook in blokjes verkrijgbaar

500
GRAM 5.50

500
GRAM 8.98

Noten & pinda's

Gerookte achterham
Gegrilde fricandeau
Gebraden rosbief

500
GRAM 5.98

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.75

BOEREN BELEGEN
STOLWIJKER

500
GRAM 5.98 

1
KILO 7.98

SHOARMA

500
GRAM 9.98

5
STUKS 5.-

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-
Lekker voor het weekend!

2
VOOR 6.-

3
VOOR 5.-GEHAKTBROODJES

TORTILLA'S
met kip of gehakt

Overheerlijke

Top van de top!

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98VERS GEBRANDE 

CASHEWNOTEN

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

O P E N I N G ST I J D E N Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Spinazie

Italia Druiven
€ 0,99

per 100 gram

€ 0,99
per 100 gram

€ 1,49
per 100 gram

€ 0,99
per 500 gram

€ 1,98
Per bakje

• Alle 4 de 
soorten Lasagnes

Chocolade taart
met framboos
en vanille

Desem 
Roggewaartje

Van onze Patissier
Onze bekende

Van onze Bakker

• Alle
-Rauwkostsalades
- Stamppotten

Er is weer Boerenkool,
Zuurkool en Hutspot!

Hollandse Tomaatjes
Hollandse

Alleen donderdag
Vers gewassen

Alle 30 soorten

€ 0,79

‘onbespoten’

Met vruchten en
noten

Zeldzaam lekker!

€ 0,80per 100 gram zak 300 gram € 1,98500 gram

TraiteurVers v/d

• Spaghetti bolognese

• Er is weer
Boeu� Bourguignon
met rode kool en puree

€ 1,25
per 100 gram

• Kip Teriyaki met rijst
of noedels

€ 2,98Heel kilo € 12,50Nu € 3,95

Alleen Ma Di Wo
De enige echte

K o m  i n  d e  w i n ke l  k i j ke n  v o o r  n o g  v e e l  m e e r  a a n b i e d i n g e n

• Uit eigen keuken
verse Appelmoes

• Vers gesneden Hutspot



Mantelzorgcafé
voor ouders

Woensdag 4 oktober van 19.30 tot 21.30 uur is er in Het Lichtruim - 
Planetenplein 2 te Bilthoven - een Mantelzorgcafé voor ouders van een 
zorgintensief kind. Deze avond 
wordt georganiseerd door Steun-
punt Mantelzorg samen met het 
CJG. Het Mantelzorgcafé is een 
plek, waar u even kunt opladen, 
waar u anderen kunt ontmoe-
ten in een ontspannen sfeer. Een 
avond waar je elkaar ontmoet en 
ervaringen deelt. Als je kind ex-
tra zorg nodig heeft verandert er 
veel. In je gezin, voor jezelf, voor 
de toekomst. Durf je dan nog te 
dromen? Kun je nog ruimte geven 
aan je verlangens? Er is gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten en 
na te praten.

Aanmelden kan via mantelzorg@
mensdebilt.nl of tel. 06 13071129 
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Expositie Veldwerk
door Henk van de Bunt

De eerste ArtTraverse-tentoonstelling van het seizoen 2017 - 2018 in het gemeentehuis van
De Bilt toont van 24 september tot en met 14 november werk van Frank Eerhart

(beelden, gedichten) en Jan Radersma (schilderijen). De expositie wordt op
zondag 24 september om 15.00 uur geopend door Corrie van der Veen,

oud-conservator van de Aegon kunstcollectie. 

Radersma
Kenmerkend voor het werk van 
beeldend kunstenaar Jan Raders-
ma (Batavia 1948) zijn de ge-
laagde schilderijen en werken op 
papier die getuigen van een voort-
durende opeenvolging van han-
delingen en overwegingen, totdat 
het kunstwerk in een fase belandt 
waarin elke verdere toevoeging 
afbreuk doet aan het totaalbeeld. 
Vormen en composities in het 
landschap worden omgezet naar 
een werk dat balanceert op de 
grens van abstractie en figuratie. 
Radersma blijft hierbij niet aan 
de veilige kant zitten maar zoekt 
het uiterste van die grens op, om 
op een ragfijn overgangsgebied te 

komen. Jan Radersma schildert 
zijn werken op houten dragers, 
doeken of panelen. Ze vormen het 
beeldverslag van zijn bestaan.

Eerhart
Frank Eerhart Den Haag 1948)
maakt werken van objets trou-
vés. Hij verzamelt verdwaalde 
objecten, die hun oorspronkelijke 
waarde en functie verloren heb-
ben, maar die een bijzondere aan-
trekkingskracht bezitten door hun 
huid, hun vorm of geschiedenis. 

Door het behouden van sporen uit 
hun verleden worden ze met be-
scheiden ingrepen geassembleerd 
tot portretten of gestalten die zo 
als kunstwerk een nieuw bestaan 
krijgen. Eerhart studeerde Neder-
lands en publiceerde diverse ge-
dichtenbundels voor kinderen en 
stelde bloemlezingen samen. Hij 
schrijft poëtische teksten bij zijn 
eigen beeldend werk en over het 
werk van bevriende collega’s.

Workshop
Tijdens de tentoonstellingsperio-
de van Veldwerk wordt op maan-
dag 30 oktober een workshop in 
het gemeentehuis van De Bilt ge-
organiseerd, waarin men een ei-
gen dichtbeeld kan maken. 

Onder begeleiding van Frank Eer-
hart worden gedichten geschre-
ven; Jan Radersma begeleidt het 
vervaardigen van een monotype 
bij het eigen gedicht. Beide cre-
aties worden aan het eind van de 
dag samengevoegd in een eigen 
A3 lijst.

Jan Radersma schildert zijn 
beelden op gevonden stukken 

karton of hout. Daarna krijgen 
ze een tweede leven en blijft hun 

voorgeschiedenis deels behouden 
in vlekken, krassen en tinten.

‘Vieux Cygne’ (oude zwaan) 
van Frank Eerhart is op de 
tentoonstelling te zien.

Openbare AED in Westbroek
door Walter Eijndhoven 

Sinds kort hangt aan de buitenmuur van het Dorpshuis in Westbroek, bij de pinautomaat, een 
openbare Algemene Externe Defibrillator (AED). Weliswaar hangen meerdere AED’s in het 
dorp, maar deze zijn veelal onbereikbaar, niet handig dus. Daarom zijn Ruth Nagel en Jan 

Hennipman op zoek gegaan naar een geschikte plek voor een openbare AED.

Elk uur wordt iemand in Nederland, 
buiten een ziekenhuis, getroffen 
door een hartstilstand. Snelle actie 
is dan geboden, wil een slachtoffer 
het overleven. Hoe sneller je erbij 
bent, des te beperkter is de schade 
voor het slachtoffer. Bij vroegtijdi-
ge reanimatie is de overlevingskans 
ongeveer 20%, bij gebruik van een 
AED lopen de overlevingskansen 
op tot 70%. 

Onbereikbaar
‘In gesprek met diverse dorpsgeno-
ten kwamen Ruth en ik erachter dat 
de AED’s die het dorp rijk is, meest 
van tijd onbereikbaar zijn’, vertelt 

Jan Hennipman. ‘Natuurlijk weten 
wij wel waar zij hangen, zoals bij 
de korfbalvereniging, maar dit is 
alleen als de korfballers aanwezig 
zijn op trainingsavonden en wed-
strijddagen en dan ook nog alleen in 
voor- en najaar. Verder hangt er nog 
eentje bij huisartspraktijk Mientjes, 
van maandag tot vrijdag overdag en 
bij de Gereformeerde Kerk, alleen 
op zondag’, vult Ruth aan. Tijd dus 
om daar verandering in te brengen. 

Onderzoek
De twee Westbroekers gingen op 
onderzoek uit om te kijken of zij niet 
ergens een algemeen toegankelijke 

AED konden regelen. ‘Uiteindelijk 
is ons dat gelukt. De Rabobank be-
taalt de aanschaf van de AED en 
mijn bedrijf (Vink Witgoed) neemt 
de onderhoudskosten voor de eer-
ste jaren voor haar rekening’, ver-
telt Ruth. De AED hangt aan de 
buitenmuur van het Dorpshuis, bij 
de pinautomaat. Dus een centrale 
plaats en altijd bereikbaar. De ste-
vige buitenkast biedt bescherming 
tegen weersinvloeden en binnenin 
bevindt zich een temperatuurrege-
laar, zodat de AED op de juiste ma-
nier wordt bewaard. Hennipman: 
‘Hopelijk hoeft hij nooit gebruikt te 
worden, maar hij hangt er in ieder 
geval wel’. Er is wellicht nog meer 
mogelijk op het gebied van veilig-
heid middels informatieavonden in 
het Dorpshuis. Hierbij denken Jan 
en Ruth aan reanimatietrainingen, 
verzorgd door de EHBO of een 
buurtpreventie-avond door de poli-
tie en natuurlijk hoe om te gaan met 
de AED, hoewel deze ook zonder 
training kan worden gebruikt. Na-
dat de AED wordt geopend, klinkt 
een stemgeluid met instructies.

De officiële installatie van de AED 
vindt plaats op vrijdag 22 septem-
ber, met Rabobank-directeur Ha-
rold van de Wakker, Ad Verhoef en 
Ruth Nagel.Jan (r) en Ruth hopen dat gebruik van de AED nooit nodig is.

Down to Earth
moet je samen ervaren

‘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: De film 
Down to Earth.

De wereld samen mooier maken. Daarover gaat de film Down to Ea-
rth. Dé grote verrassing van 2016. Wekenlang trok dit indrukwekkende 
reisverslag van een Nederlands gezin met drie kinderen duizenden be-
zoekers naar filmhuizen door het hele land. De film vertelt over hun 
zoektocht naar ‘meer’ en inspireert mensen om bewuster te leven. De 
aarde te koesteren.

Impact
‘Die film moeten we naar gemeente De Bilt halen!’ besluiten een paar 
bezoekers tijdens de aftrap-avond van de Hallo Buur-campagne. Hallo 
Buur gaat tenslotte ook over hoe je samen de wereld mooier maakt. En 
wat is er mooier dan met dorpsgenoten in je eigen omgeving deze film 
te ondergaan en daarna met elkaar na te praten over de impact. Want 
daar is steevast behoefte aan, zo blijkt. Daarom komt er bij de film al-
tijd een spreker mee, die na afloop het gesprek leidt.

Centrumkerk
Het is gelukt. Op vrijdag 29 september is de film te zien in de Cen-
trumkerk in Bilthoven. Een uitgelezen plek hiervoor, vinden initiatief-
nemers Biltsheerlijk. De kerk is onlangs gerestaureerd en heeft daarbij 
nadrukkelijk de functie gekregen van een plek die mensen met elkaar 
verbindt. 

Herken jezelf
Grijp dus je kans en ga die film zien. Neem je buur, partner of kind mee. 
Herken jezelf in de makers; een gewoon gezin op zoek naar verdieping. 
Dompel je onder in de mooie en belangrijke boodschap van de film. 
En praat samen na. Wie weet wat er voor jou uitrolt als levensles en 
tot welke nieuwe stappen het leidt. Vooraf kunt een u kaartje kopen via 
info@biltsheerlijk.nl of vrijdag 29 september vanaf 18.30 bij de Cen-
trumkerk Julianalaan 47. De film start om 19.30 uur. (Julie Houben)

Suggesties voor een volgende column? hallobuur@respectvoldebilt.nl

Beeldfragment uit de film. (© Down to Earth)
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Adverteren in De Vierklank?
Bel 0346 21 19 92 of mail naar info@vierklank.nl

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie 
3Angle zijn in juli gestart met de wegwerkzaam
heden voor de verbreding van de A27/A1 
aansluiting UtrechtNoord – knooppunt 
Eemnes – aansluiting BunschotenSpakenburg. 

Vanaf oktober starten in Hollandsche Rading de 
werkzaamheden aan de onderdoorgang Vuurse 
Dreef. Wij nodigen u daarom uit voor een 
informatiebijeenkomst bij u in de buurt: 

•  Woensdag 4 oktober, van 19.30 tot 21.30 uur, 
Dorpshuis Hollandsche Rading, Dennenlaan 
57, Hollandsche Rading.

De informatieavond wordt georganiseerd in de 
vorm van een informatiemarkt. Op de markt 
informeren we u over hoe de weg wordt verbreed  
en wat de impact is voor de omgeving en 
weg gebruikers. Ook lichten we het inrichtingsplan 
voor o.a. natuur  toe. 

Vragen? 
www.verbredingA27A1.nl of vraagA27A1@rws.nl
Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat: 
0800-8002  

m
n0

51
7k

k0
16

Verbreding A27/A1 

Informatieavond 
wegwerkzaamheden

Jeugd EHBO cursus
Het Rode Kruis afd. De Bilt start een cursus Jeugd 
EHBO in Maartensdijk. De cursus Jeugd Eerste 
Hulp is bestemd voor jongeren van groep 7 en 8 
van de basisschool. De cursus wordt wekelijks op 
woensdag gegeven in de recreatieruimte van
Toutenburg, Kievitlaan 81-A in Maartensdijk.

De cursus start op woensdag 27 september.
Info via info@rodekruis-debilt.nl, tel. 030 
2205723 of kom 27 september naar Toutenburg. 

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

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 • 

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)

BOSVRUCHTENSLOF
nu € 7,95

nu € 7,95

nu € 4,50

APPELS VAN NIEUWE OOGST

APPELSLOF

APPELTJESBROOD

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

VELDWERK

Jan Radersma 
schilderijen 

Frank Eerhart
beelden en gedichten

Zondag 24 september
om 15.00 uur opening 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

24 sept | 14 nov 2017

Training voor naasten van 
ongeneeslijk zieken

door Guus Geebel

‘Van overleven naar beleven’ heet de training die Steunpunt Mantelzorg De Bilt op 9, 23 en 30 
oktober organiseert. Naasten van iemand die binnen afzienbare tijd komt te overlijden worden 

van harte uitgenodigd deel te nemen. Geza Mobers van praktijk Lente begeleidt de training. 

Marianne Houkamp is consulent 
Mantelzorg bij initiatiefnemer 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt, een 
onderdeel van Mens De Bilt. ‘Wij 
willen in onze gemeente zoveel 
mogelijk mantelzorgers bereiken 
om een passend ondersteunings-
aanbod te bieden. Dit is een groep 
die zichzelf niet zozeer als mantel-
zorger ziet. In de eerste plaats ben 
je kind, partner of familielid van 
degene die gaat sterven. In ieder 
geval heel nauw betrokken bij het 
proces dat aan de gang is. Je bent 
natuurlijk ook wel mantelzorger, 
maar tegelijkertijd komt er in zo’n 
laatste fase heel veel meer op hen 
af.’

Naasten
Geza Mobers deed een hbo-oplei-
ding psychosociale therapie. De 
training voor naasten begeleidt zij 
vanuit haar praktijk Lente. Zij is 
ook coördinator van de Vrijwillige 
Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) 
in De Bilt, waar zij als vrijwilliger 
begon. ‘Ik heb ervaren dat er heel 
veel op mensen afkomt als een ou-
der, partner of kind ongeneeslijk 
ziek is. De zorg en de ziekte komt 
dan vaak centraal te staan, terwijl 
het tegelijkertijd de laatste fase 
samen is.’ Geza vertelt dat de pal-
liatieve zorg heel erg in ontwikke-
ling is. ‘Behalve zorg voor de pa-
tiënt is er ook in toenemende mate 
aandacht voor de naaste.’ Geza is 
afgestudeerd op naastenzorg. ‘Die 
naaste moet straks alleen verder 

en het is de laatste fase samen. Er 
komt dus heel veel op iemand af. 
Ik ondersteun van harte dat er meer 
aandacht komt voor de naaste, die 
een hele zware periode doormaakt. 
Deze training biedt hier ruimte 
voor, de ervaringen, behoeften en 
gevoelens van naasten staan cen-
traal.’

Verbinding
‘Wat overkomt me allemaal en hoe 
zie ik de laatste fase voor me. Hoe 
kunnen we er hoewel het heel zwaar 
is toch een waardevolle invulling 
aan geven. Daar gaan we ons met 
maatwerk tijdens de training mee 
bezig houden’, vertelt Geza. ‘Heel 
vaak hoor je, zorgen dat doe je toch 
gewoon, maar soms past het even 
niet bij iemand. Soms wordt ie-
mand zo overvallen door emoties 
dat er geen ruimte is om te kijken 
hoe ze er samen ook nog een mooie 
tijd van kunnen maken. Soms vin-
den partners het moeilijk om elkaar 
te begrijpen. Ze hebben allebei 
hun eigen pad te gaan. Voor de een 
houdt het leven binnen afzienbare 
tijd op, de ander moet straks al-
leen verder. Hoe houd je dan toch 
verbinding met elkaar. De training 
geeft naasten de mogelijkheid om 
even uit de situatie te stappen en 
meer inzicht te krijgen in hoe ze de 
laatste fase willen beleven. Uitein-
delijk gaat het erom dat je passende 
keuzes kunt maken. Dat kan heel 
veel rust en richting geven. De trai-
ning is je eigen proces, maar met 

steun, herkenning en inspiratie van 
anderen.’ 

Op Maat
Doel van de training is bewustwor-
ding, rust en richting. Daar hoort 
bij wat verder allemaal mogelijk 
is. Marianne Houkamp: ‘De indi-
viduele aandacht in de groep is er 
omdat iedere situatie uniek is. Ook 
de beleving van de situatie is heel 
persoonlijk, maar er is ook een 
heleboel gemeenschappelijk, wat 
heel erg steunend is. Het is altijd 
op maat.’ Steunpunt Mantelzorg De 
Bilt werkt heel veel samen met an-
dere organisaties in de zorg en het 
welzijn. Marianne noemt Centrum 
voor Jeugd en Gezin en Afasie- en 
Behandelcentrum Boogh, dat  ge-
specialiseerd is in niet-aangeboren 
hersenletsel. ‘Dat doen we omdat 
veel mantelzorgers zich niet her-
kennen in de term mantelzorg en 
omdat we zo breed mogelijk willen 
kijken waar mantelzorgers onder-
steuning bij nodig hebben. Daarom 
is samenwerking met die organisa-
ties heel belangrijk.’ 

De training ‘Van Overleven naar 
Beleven’ voor naasten vindt plaats 
op de maandagen 9, 23 en 30 ok-
tober van 14.00 tot 16.30 uur en 
wordt gehouden in Rinnebeek, St. 
Laurensweg 11 De Bilt. De training 
is gratis. Aanmelden tot kan 2 okto-
ber bij mantelzorg@mensdebilt.nl 
of bij Marianne Houkamp, telefoon 
06 130 711 29.

Trainingsleider Geza Mobers en consulent Mantelzorg Marianne 
Houkamp (rechts).

Marktbezoek

Bewoners van d’Amandelboom (Bilthoven) brachten 1 september met 
hun begeleiders een bezoek aan de vrijdagse Planetenbaanmarkt. Eén 
van de bewoners wilde graag zelf een keer naar de markt om daar vers 
fruit te kopen. Meerdere bewoners werden enthousiast van dit idee en 
wilden graag met haar mee.

De groep kreeg koffie aangeboden door de stichting Reinaerde, die in 
het Lichtruim allerlei diensten aanbiedt. Medewerkers, bewoners en 
vrijwilligers maakten op een ontspannen manier kennis met elkaar en 
hopen elkaar vaker te ontmoeten: ‘Niet alleen de bewoners waren erg 
blij met dit initiatief ook de vrijwilligers waardeerden dit uitje’, vertelt 
Tina Bolks, vrijwilligerscoördinator van d’Amandelboom. Ze meldden 
zich direct aan voor een volgende keer en ik ben blij dat we nu we-
kelijks met de bewoners naar de markt kunnen. Vindt u het leuk om 
met ons mee te doen? We komen graag in contact met nieuwe vrijwil-
ligers’.  (Anja van den Dool)

advertentie

Carnegie Heldenfonds 
eert Bilthovense held

door Guus Geebel

Anne de Jong uit Bilthoven kreeg op maandag 18 september in de oude raadzaal van 
gemeentehuis Jagtlust de zilveren draagmedaille en het loffelijk getuigschrift van het Carnegie 
Heldenfonds uitgereikt door burgemeester Sjoerd Potters. De plechtigheid werd aan het begin 

enige tijd onderbroken omdat het brandalarm afging en iedereen het pand moest verlaten.

Het verrassingseffect dat Anne de 
Jong had moeten overkomen werd 
daardoor enigszins verstoord, maar 
de plechtigheid kon toch doorgaan. 
Anne de Jong ontvangt de onder-
scheiding omdat hij op 26 maart 
jl. met gevaar voor eigen leven de 

in brand staande woning van zijn 
buurvrouw is binnengegaan om 
zeker te zijn dat alle gezinsleden in 
veiligheid waren. ’Je wordt niet alle 
dagen welkom geheten op Jagtlust 
en het overkomt je ook niet elke 
dag dat je buurvrouw in paniek aan-

belt omdat er brand in haar woning 
is’, aldus de burgemeester. Het was 
op dat moment niet duidelijk of ie-
dereen al naar buiten was. Mogelijk 
verkeerde een kind in levensgevaar. 

Rookontwikkeling
Anne de Jong aarzelde geen mo-
ment en ging direct het huis bin-
nen. Op de eerste verdieping 
doofde hij een brandend bed met 
het water uit een kinderbadje. De 
burgemeester vindt dat heel alert. 
‘Het was zeker niet ongevaarlijk 
want de vuurhaard had intussen 
gezorgd voor verspreiding van het 
vuur en een hevige rookontwik-
keling. Deze rook is bedreigend 
voor een mensenleven.’ Dat was 
ook bij Anne de Jong bijna het ge-
val, want hij had rook ingeademd 
en in het ziekenhuis bleek dat 
zijn longblaasjes verbrand waren. 
De situatie was zo ernstig dat hij 
voor verdere behandeling naar het 
Brandwondencentrum in Bever-
wijk werd gebracht. Hij werd een 
week in coma gehouden om te zor-

gen dat hij uiteindelijk beter zou 
worden. Inmiddels is hij redelijk 
hersteld. 

Blijvende beloning
‘U heeft zich een held getoond, 
want er is heldenmoed nodig om 
je geen seconde te bedenken om te 
doen wat het meest nodig lijkt, ze-
ker als je niet kunt overzien welke 
gevaren er dreigen. Het heeft grote 
impact op uw omgeving en uw fa-
milie gehad’, aldus de burgemees-
ter. ’Voor uw partner en kinderen 
is het geen zorgeloze tijd geweest. 
Uw daad is niet ongemerkt geble-
ven en verdient een blijvende belo-
ning. Een beloning waarmee u kunt 
terugkijken op uw daadkrachtige 
optreden.’ De burgemeester reikt 
hem vervolgens de zilveren draag-
medaille van het Carnegie Helden-
fonds uit als een toonbaar ereteken. 
Ook ontvangt hij het loffelijk ge-
tuigschrift van het fonds. Anne de 
Jong is totaal verrast en heeft dit 
helemaal niet verwacht.

Nationale Heldendag
Boi Jongenjan, vicevoorzitter van 
het bestuur van het Carnegie Hel-
denfonds, vertelt een en ander over 

het ontstaan en de betekenis van 
het fonds. Hij doet dit werk al zes 
jaar. ‘Om voor de draagmedaille in 
aanmerking te komen moet iemand 
een redding met gevaar voor eigen 
leven verricht hebben. Er wordt dus 
een hard criterium gehanteerd.’ Jon-
gejan vertelt dat in Nederland per 
jaar zo’n zestig onderscheidingen 
worden uitgereikt. Op 17 november 
wordt in Madurodam voor de derde 
keer de Nationale Heldendag ge-
houden. Anne de Jong en zijn fami-
lie worden hiervoor uitgenodigd..

Anne de Jong met de burgemeester en het loffelijk getuigschrift.
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1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis opgratis opgratis

Jumbo.com/spaaractiemax

Wees er snel bij OP = OP

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31

500 250

599 100

Geldig van donderdag 21 t/m zaterdag 23 september 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo
aardappelen
per zak - 3 kilo
van

€3,98

Gevulde
koeken
vers uit eigen oven
2 stuks

Luxe rozen
2 bossen

Varkenshaas
500 gram
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Opening speeltuin 
Anne Franklaan Bilthoven

door Walter Eijndhoven

En weer vond een opening van een speeltuin plaats in gemeente De Bilt. Na onder meer een 
speeltuin aan de Maurice Materlinckweg in De Bilt en de Merellaan/ Koekoekslaan

in Bilthoven realiseerden bewoners van de Anne Franklaan in Bilthoven hùn speeltuin.
Vrijdag 15 september vond, na een jaar van hard werken, de opening plaats.

Een jaar geleden lag de speeltuin er 
een stuk minder florissant bij. Tijd 
dus om daar iets aan te gaan doen, 
vond een groep van negen buurtbe-
woners. Zij staken hun hoofden bij 
elkaar om een plan te smeden voor 
de aanleg van een mooie speelge-
legenheid voor hun kinderen, met 
uiteindelijk een mooi resultaat.

Informatiebriefje
‘Op een goede dag, ruim een jaar 
geleden, liep ik hier wat rond bij de 
speeltuin’, vertelt Ebbe Rost van 
Tonningen. ‘Na wat rondgekeken 
te hebben, besloot ik wat informa-
tiebriefjes over buurtinitiatieven 
uit te delen aan Noortje en Sofie, 
twee meisjes, die toevallig in de 
speeltuin aanwezig waren, met de 
vraag dit aan hun ouders te ge-
ven. Gelukkig deden zij wat ik hen 
vroeg en zo ging het balletje rol-
len’, vervolgt Rost van Tonningen. 
‘Inderdaad vonden wij, als buurt-

bewoners, dat de speeltuin er niet 
uitzag en naar aanleiding van die 
informatiebriefjes van de wethou-
der besloten wij een poging te wa-
gen’, vult buurtbewoonster Bianca 
aan. Omdat de overheid zich steeds 
meer terugtrekt en meer wil over-
laten aan de burgers, hoopt zij dat 
de burger zelf meer initiatief toont. 
‘Dat hebben wij dan ook gedaan. 
Wij legden onze wensen voor aan 
de gemeente in de hoop dat zij ons 
zouden helpen. Dat viel nog niet 
mee. Ons speeltuincomité moest 
met een gefundeerd plan komen en 
pas dan kon de gemeente ons even-
tueel bijstaan’. vertelt Bianca. De 
groep ouders stelde zelf een goed 
uitgedacht plan op en ging op zoek 
naar sponsoren. Buurtbewoners, 
bedrijven, allerlei organisaties 
binnen de gemeente, iedereen die 
iets wilde bijdragen was welkom. 
Dankzij al die sponsoren konden 
de ouders al snel beginnen met het 

opnieuw aanleggen van tegels, kre-
gen speeltoestellen een nieuw en 
fris kleurtje en al snel zag de speel-
tuin er een stuk beter uit.

Sponsoren
Eén van die sponsoren was de 
Stichting Mens en zijn Natuur. 
‘Deze stichting steunt financieel 
kleinschalige projecten die het wel-
zijn en de leefbaarheid van de sa-
menleving in de gemeente De Bilt 
en omgeving ten goede komen’, 
vertelt bestuurslid Frans Poot. ‘Wij 
vonden ons dan ook graag bereid 
deze groep ouders tegemoet te ko-
men met een donatie’. Ook de Ra-
bobank Heuvelrug sloot zich graag 
aan met een donatie vanuit het Sti-
muleringsfonds van de Rabobank. 
‘Als coöperatie vinden wij dat een 
deel van de winst terug moet naar 
de maatschappij’, vertelt directeur 
Migchel Dirksen. ‘Wij laten graag 
een stukje dividend terugvloeien 

naar, in dit geval, de speeltuin. Het 
ziet er echt fantastisch uit’, ver-
volgt Dirksen. 

Steun
Café Miltenburg, Kinderopvang 
De Bilt en de lokale slager steun-
den het initiatief van de ouders ook 
graag, zodat uiteindelijk een mooie 
speeltuin kon worden gerealiseerd. 
‘Natuurlijk kregen wij niet alleen 

geld, maar ook diverse producten, 
zoals verf en allerlei lekkere hapjes 
van de slager, zoals nu bij de ope-
ning’, vertelt Bianca. 

De speeltuin is zo goed als klaar. 
Als er nog geld overblijft wordt 
nog één toestel vervangen, een glij-
baan met huisje. Bianca: ‘En mis-
schien willen wij nog een keer een 
boomstambank laten plaatsen’.

RIVM werkt bij 
dagbesteding Reinaerde

Op donderdag 7 september jl. hebben zo`n 20 medewerkers van 
het RIVM vrijwilligerswerk gedaan bij Dennendal intensieve 

dagbesteding, onderdeel van Reinaerde in Den Dolder. 

De medewerkers van het RIVM werden hartelijk ontvangen met een 
lunch, gemaakt door cliënten van Reinaerde. Aansluitend ging men aan 
het werk. Een aantal mensen verrichtte onderhoudswerk bij de Màxima 
Manege op het terrein. Het overige deel van de RIVMers organiseerde 
en begeleidde waterspelletjes voor bewoners van Dennendal. Halver-
wege de middag verraste het RIVM de bewoners en begeleiders met 
een handgeschept ijsje. Zowel bewoners van Dennendal als medewer-
kers van het RIVM hebben genoten van een gezellige, zonnige en zin-
volle dag.

Samen voor De Bilt organiseerde deze dag in het kader van het founder-
schap van het RIVM bij Samen voor De Bilt. Het RIVM organiseerde 
in 2017 een programma voor het personeel van het onderdeel bedrijfs-
voering waarin het personeel diverse activiteiten kan ondernemen. Doel 
is om de verbinding tussen mede-
werkers onderling te versterken en 
elkaar beter te leren kennen. Een 
van de keuzes voor de medewer-
kers van het RIVM was deze suc-
cesvolle vrijwilligersdag.

(Judith Boezewinkel)

Medewerkers van het RIVM 
zorgen dat de Màxima Manege er 

weer representatief uitziet.

Locoburgemeester feliciteert 
jubilerend echtpaar

Op dinsdag 12 september was het zestig jaar geleden dat de heer en mevrouw Jansze in het 
huwelijk traden. Ze waren toen 25 en 27 jaar oud. Locoburgemeester Ebbe Rost van Tonningen 

kwam het diamanten bruidspaar thuis feliciteren.

Hilbrand en Corrie Jansze hebben 
elkaar ontmoet tijdens de trou-
werij van de broer van Hilbrand. 
Drie jaar later trouwden zij op 12 
september 1957. Hilbrand is ge-
boren in Voorhout op de boerderij 
van zijn ouders. Corrie kwam ter 
wereld in de Adelaarstraat bij de 
molen in Utrecht.  Na hun huwelijk 
gingen ze in Sassenheim wonen, 
waar ze drie kinderen kregen. Ze-
ven jaar later verhuisde het gezin 
naar Utrecht. Corrie heeft daar als 
kleuterleidster gewerkt bij de kleu-
terschool aan de Regentesselaan. 
De bruidegom heeft meerdere be-
trekkingen gehad, waarvan de laat-
ste bijna twintig jaar bij de Richard 
Hooglandstichting in Utrecht, als 
hoofd van de Economische- en 
Administratiedienst. In 1973 ver-
huisden ze naar De Bilt, waar ze op 

meerdere adressen gewoond heb-
ben. Hilbrand en Corrie wonen nu 
met veel plezier zelfstandig binnen 

het wooncomplex d’Amandelboom 
in Bilthoven. Het echtpaar heeft ne-
gen kleinkinderen. [GG]

Het bruidspaar en locoburgemeester Ebbe Rost van Tonningen
(foto Lex Jansze).

Blije kinderen in de speeltuin.

Tijdens de opening zingt iedereen uit volle borst (Ebbe Rost van Tonningen op accordeon, directeur Rabobank 
Migchel Dirksen met stropdas, Frans Poot van De Mens en zijn Natuur (r) en enige buurtbewoners.

Scan uw 
stroomverbruik 

Op 1 oktober start energiecoöperatie BENG! een nieuwe ronde op van 
de actie ‘Scan uw stroomverbruik’. Deelnemers in de gemeente De Bilt 
krijgen vier weken lang kosteloos een handige energiemeter in huis. 
Via deze ‘Wattcher’ en de bijbehorende website kan van minuut tot 
minuut het stroomverbruik worden gevolgd. Dankzij dit inzicht kan 15 
procent of meer op stroomkosten worden bespaard. Kortom: een uitda-
gende bespaarwedstrijd voor huishoudens in De Bilt.

‘Dit werkt verslavend’, aldus een deelnemer uit een vorige ronde. Oud-
deelnemers geven aan dat ze blijvend op energie besparen door het 
inzicht dat ze kregen. Besparingen blijken overal in huis mogelijk, van 
klein tot groot. Door het water in de waterkoker beter af te passen tot 
het vervangen van energieverslindende lampen of koelkasten. De web-
site voorziet ook in bespaartips. Belangstelling voor de komende ronde 
kan kenbaar worden gemaakt via www.beng2030.nl. 
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Meester De Gier gaat met pensioen 
 
 

Op D.V. vrijdag 13 oktober a.s. nemen wij na  
28 jaar Rehobothschool afscheid van onze zeer 
gewaardeerde collega  meester Jan de Gier. 
 
Hij gaat na 42 jaar onderwijs genieten van  
een welverdiend pensioen. 
 
Op vrijdag 13 oktober a.s. zijn er verschillende  
festiviteiten georganiseerd ter gelegenheid  
van zijn pensionering. 
 
Wij willen oud-leerlingen, oud-collega’s, ouders en  
relaties van harte uitnodigen voor een afscheidsreceptie. 
Jan vindt het erg leuk om u hier te ontmoeten. 
 
Deze receptie is op vrijdag 13 oktober a.s.  
van 16.00 uur tot 18.00 uur op de Rehobothschool  
Koninginnelaan 46, 3905 GJ  Veenendaal. 
 
 
Postadres:  
Rehobothschool,  
t.a.v. Jan de Gier 
Koninginnelaan 46 
3905 GJ Veenendaal 
 
 
 
 

Geweldig
Wasresultaat!

Gegarandeerd!

Geluids
arm

Geluids
arm

MET 
3 JAAR 

GARANTIE

VINK GAAT VOOR

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459www.vinkwitgoed.nl

ZATERDAG 23 ÉN ZONDAG 24 SEPTEMBER

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

Kom dit weekeinde voor het leukste, interessantste, gezelligste, 
mooiste en lekkerste uitje naar ‘t Vaarderhoogt in Soest ...........
Zowel zaterdag als zondag open van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

• Gezellige braderie in de evenemententent
• Knuffeldierenboerderij
• Poffertjes eten
• Chocolate Company
• Doe-avonden kraam
• Schminken
• Santékraam
• Knutseltafel
• Snoeidemonstraties
• Smullen bij herberg De Kastelein
• Kindervertier met tante Thea (zaterdag)

T/M 30 SEPTEMBER

KASSAKORTING
OP ÁLLE TUINPLANTEN

25%

Neem

 

mee, óók

 

tijdens

 

het herfstw
eekend

Graag laten wij kinderen kennis-

maken met al wat de natuur te 

bieden heeft. Daarom zijn er juist 

voor hen diverse activiteiten.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KALFS KOTELETJES

Lekker kort in de pan, kalfsentrecote met een beentje; 

mag heel rosé gebakken worden
100 gram 2,50

RUNDERBORSTLAPJES

Van de Limousin; puur natuur. Ouderwets sudderen, 

ca. 3 uur. Met een randje
500 gram 4,75

MEGA BURGERS

Puur rundvlees;  mals, mager en lekker gekruid; lekker 

op een broodje én de warme maaltijd
3 stuks 3,75

PROCUREURLAPJES

Lekker iets doorregen van Duroc-vlees, heerlijk bij de 

maaltijd, voor saté, of een ovengerecht!!
500 gram 5,75

THAISE KIPWOKBLOKJES

Malse gemarineerde kipfilet; lekker gevuld met o.a. 

courgette, paprika, kort roerbakken
100 gram 1,25

LAMS KOTELETJES

Gemarineerd of naturel. Om kort te bakken in de pan 

of onder de grill, super smaakvol!!
100 gram 2,10
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 18 september t/m zaterdag 23 september. Zetfouten voorbehouden.

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 
LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

   Patrijslaan 16   3738 GD   Maartensdijk 0346-821905 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Beste lezer, 
 
Wij knippen alweer volop en willen graag onze nieuwe salon      
aan jullie laten zien. 
 

Op vrijdagmiddag 22 september zijn jullie van harte welkom om 
onze nieuwe vestiging te bezichtigen en de barista een koffie    
voor je te laten serveren. 
 
De koffie staat klaar tussen 13.30 en 16.00 uur. 
   
 
                          
 
 
Graag tot ziens, 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Houthuijzen 

Beste lezer,
Wij knippen alweer volop en willen graag onze 
nieuwe salon aan jullie laten zien. Op vrijdagmid-
dag 22 sept. zijn jullie van harte welkom om onze 
nieuwe vestiging te bezichtigen en de barista een 
koffie voor je te laten serveren. 
De koffie staat klaar tussen 13.30 en 16.00 uur.
Graag tot ziens,                     Nanda Houthuijzen

 

Kinderdisco
Zaterdag 23 september is er weer Kinderdisco bij 
VVSO WVT, Talinglaan 10 te Bilthoven. Het thema 
is After Summer Party en deze keer is de disco voor 
iedereen gratis. Leeftijd 8 tot 12 jaar. De disco is van 
19.00 tot 21.30 uur.

(Hanneke Robberegt)

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
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Juryleden ondernemersprijzen 
presenteren zich

door Guus Geebel

Op 29 november 2017 vindt in de Mathildezaal van het gemeentehuis voor de 6de keer de 
uitreiking van de prijs De Biltse Ondernemer van het jaar plaats in vier categorieën. Dit 
tweejaarlijkse evenement is een initiatief van de Lions Club De Bilt-Bilthoven en wordt 

georganiseerd samen met de gemeente De Bilt en Business Contact de Bilt (BCB). 

De vier categorieën die voor de prijs in aanmerking ko-
men zijn: startende ondernemingen, middenstanders, 
de duurzaamste onderneming en de Biltse ondernemer 
die het best scoort op alle generieke criteria. Uit de 
ingezonden aanmeldingen voor nominatie selecteert 
de jury aan de hand van criteria twintig bedrijven. Per 
categorie vijf, waarvan er drie genomineerd worden. 
Wethouder Ebbe Rost van Tonningen is voorzitter van 
de jury, die verder bestaat uit: Frans van Beek, notaris 
bij Notarissen Houwing van Beek, Jelle Braak, vice-
voorzitter van BCB, Migchel Dirksen, directievoorzit-
ter Rabobank Rijn en Heuvelrug en Lars Rikze van 
Lions Club De Bilt-Bilthoven.

Motivatie juryleden
De jury is in juni voor het eerst bij elkaar gekomen en 
gaat meteen na de sluiting van de aanmeldingstermijn 
op 30 september bedrijven bezoeken. Op 13 septem-
ber waren er al 160 aanmeldingen. De Rabobank is 
hoofdsponsor van het evenement. ‘De bank wil meer 
dan een bank zijn’, aldus directievoorzitter Migchel 

Dirksen. ‘We willen ons duidelijk in de maatschappij 
manifesteren en een bijdrage leveren aan de welvaart 
en het welzijn van de mensen. Een van de pijlers van 
de bank is ondernemerschap. Wat de Lions Club hier 
doet vinden wij een heel mooi initiatief, omdat je hier-
mee het ondernemerschap versterkt. Je brengt mensen 
bijeen die elkaar op het gemeentehuis gaan ontmoeten, 
van elkaar leren en netwerken. We dragen graag een 
steentje bij om het ondernemersklimaat nog gezonder 
te maken.’ Wethouder Ebbe Rost van Tonningen: ‘De 
gemeente faciliteert het evenement en ondersteunt de-
zelfde doelen. Ook wij willen het gevoel dat je in De 
Bilt iets tot stand kunt brengen aanmoedigen. We heb-
ben daarom voor dit evenement plaats ingeruimd om 
de ontmoetingsfunctie en platformfunctie te stimule-
ren. Je mag hopen dat er een synergie komt van nieuwe 
ideeën en nieuwe ontmoetingen.’ 

Gemeenschapszin
‘De BCB ondersteunt van harte de doelstelling om on-
dernemers lokaal bij elkaar te brengen. ‘Het stimuleert 
ook ondernemers om zich hier te vestigen. Als je on-
dernemers kunt verbinden met ondernemers die geen 
lid van BCB zijn, dan worden we alleen maar groter 
en sterker’, aldus Jelle Braak. Hij is enthousiast over 
het initiatief. De Lions Club vindt het belangrijk de 
gemeenschapszin te stimuleren en de lokale samenle-
ving te versterken. Lars Rikze noemt het ook mooi dat 
Biltse ondernemers een bijdrage leveren aan de goede 
doelen van de Lions Club. ‘We willen de bevolking bij 
elkaar brengen zodat lokale initiatieven nog beter tot 
stand kunnen komen, dus de term verbinding spreekt 
ons heel erg aan.’ Jurylid notaris Frans van Beek was 
wegens vakantie niet bij de presentatie aanwezig. Met 
het evenement Ondernemer van het Jaar 2017 steunt 
de Lions Club De Bilt–Bilthoven de renovatie van 
Dorpshuis en Sporthal De Vierstee in Maartensdijk en 
de Stichting Fight for Sight. Fight for Sight maakt in 
gebieden in India waar veel armoede is oogoperaties 
mogelijk. Nomineren van ondernemingen kan tot 30 
september op www.debiltseondernemer.nl.

V.l.n.r. de juryleden Jelle Braak, wethouder Ebbe Rost 
van Tonningen, Lars Rikze en Migchel Dirksen.

Mondzorg De Bilt verwelkomt 
nieuwe tandarts

door Guus Geebel

Naut van den Bosch versterkt sinds 21 augustus het team van tandartsenpraktijk Mondzorg
De Bilt. Hij is naast Alice en Martijn van den Bos de derde tandarts in deze kleinschalige 

praktijk. Mondzorg de Bilt bestaat inmiddels zeven jaar. Naast deze drie betrokken
tandartsen bestaat het team uit twee mondhygiënistes en vijf assistenten.

Naut van den Bosch en Martijn van 
den Bos kennen elkaar van de op-
leiding tandheelkunde. Ze zaten op 
de opleiding naast elkaar en hebben 
sinds die tijd het idee gehad om ooit 
samen in een praktijk te gaan wer-
ken. Naut ging in 2003 als tandarts 
in Italië werken. Na ruim acht jaar 
keerde hij voor de liefde terug naar 
Nederland en werkte in verschil-
lende tandartspraktijken. Voordat 
hij bij Mondzorg De Bilt begon 
werkte hij in Tilburg. Op 1 novem-

ber verhuist hij met zijn gezin van 
Brabant naar Soest. ‘De ervaring 
die ik in Italië heb opgedaan neem 
ik mee. Daar gaat iemand alleen 
naar de tandarts wanneer er klach-
ten of wensen zijn. Het preventieve 
zoals halfjaarlijkse controles ken-
nen ze daar niet. Dat heeft tot ge-
volg dat wanneer patiënten komen 
je meteen complexe gevallen krijgt 
te behandelen. Daar komt echt van 
alles bij kijken’, vertelt Naut van 
den Bosch. Hij heeft daardoor in 

Italië veel ervaring opgedaan met 
complexe gebitssituaties, esthe-
tiek, tandvleesbehandelingen en 
implantologie. ‘Mijn affiniteit met 
tandheelkunde ligt naast algemene 
tandheelkunde dan ook bij meer uit-
gebreidere moeilijke gebitsproble-
matiek en daar ben ik ook bedreven 
in.’ Naast algemene, esthetische 
tandheelkunde en implantologie, 
behoort ook reconstructieve tand-
heelkunde tot zijn specialiteit. Re-
constructieve tandheelkunde is het 

opnieuw opbouwen van verloren 
gegaan tandweefsel. ‘Dit functio-
neel en esthetisch zo fraai moge-
lijk herstellen dat vind ik mooi om 
te doen’. Door de komst van deze 
ervaren tandarts is er bij Mondzorg 

De Bilt weer plaats voor nieuwe 
patiënten. Die kunnen zich melden 
bij: Mondzorg De Bilt, Burgemees-
ter de Withstraat 59-c, 3732 EJ De 
Bilt, telefoon 030 2512105. E-mail: 
mailbalie@mondzorgdebilt.nl

Tandarts Naut van den Bosch in een van de behandelkamers.

Herfstweekend
“Het vallend blad”

Elk jaar in september organiseert tuinadviescentrum ’t Vaarderhoogt in 
Soest een gezellig evenement om de komst van de herfst in te luiden. 
Zaterdag 23 en zondag 24 september gaan de poorten om 10.00 uur 
open en kunnen bezoekers terecht voor een portie gezellige drukte en 
veel kijk- en doe ervaringen. In de grote evenemententent is een leuke 
braderie met diverse stalletjes die allerlei koopwaar aanbieden. Ieder-
een die meer over het snoeien van allerlei planten en struiken wil weten 
kan terecht bij de snoeidemonstraties. Ook kan men hier allerlei vragen 
stellen over de tuin.

Kinderprogramma
’t Vaarderhoogt heeft een landelijke reputatie op het gebied van al wat 
leeft in de tuin. Die liefde en respect voor de natuur wil ’t Vaarderhoogt 
doorgeven aan volgende generatie. Daarom is er extra veel aandacht 
voor de kinderen; de kinder-knuffeldierenboerderij, zelf herfststukjes 
maken, knutselen en schilderen bij reus Henk de Houthakker, schmin-
ken en kindervertier bij tante Thea.

Dikke herfstpret bij ‘t Vaarderhoogt.

Lezersactie 
Monopolyspel Bilthoven

Plus Bilthoven stelt een Monopolyspel ter beschikking voor de lezers 
van De Vierklank. Het Monopolyspel spel kent niet alleen stations 

maar ook .........!  Om in aanmerking te komen voor het spel stuurt u 
een mail met het ontbrekende woord naar info@vierklank.nl. 

Het spel wordt onder de inzenders verloot.

 Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Meer weten over vrijwilligerswerk?
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober vindt de eerste editie van de Vrijwilligers-
banenroute plaats. Onder het motto Vrijwilligerswerk. Gewoon doen! zetten 
ruim 35 organisaties hun deuren open voor iedereen die geïnteresseerd is in 
vrijwilligerswerk. U kunt langskomen om de sfeer te ervaren en in gesprek te 
gaan met vrijwilligers en/of met mensen die hun ervaringen vertellen wat
vrijwilligers voor hun betekenen. Daarnaast is de Vrijwilligerscentrale natuurlijk 
ook aanwezig als u niet direct weet wat voor soort organisatie bij u past of wat 
u zou kunnen betekenen.

Tijdens de vrijwilligersbanenroute kunnen vrijwilligers achter de schermen 
komen kijken. Dit biedt een unieke mogelijkheid om te zien hoe waardevol het 
werk is en geeft een goed beeld van de verschillende vrijwilligersfuncties. Kom 
dus langs. De vrijwilligersbanenroute vindt plaats op: Vrijdag 6 oktober 10.00 – 
12.00 uur en Zaterdag 7 oktober van 11.00 – 13.00 uur. Kijk op onze website voor 
een overzicht van de deelnemende organisaties. Wij hopen u te zien op (één 
van) deze dagen.zaterdag 7 oktober van 11.00–13.00 uur. Noteer deze dagen 
vast. Meer informatie bij Jolijn Jurgens, j.jurgens@mensdebilt.nl, 06 170 07 462.

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. P.J.W.
Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161

advertentie
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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:
Rivella
Alle fl essen à 100-150 cl, 
combineren mogelijk
2 fl essen**

Hertog Jan blik  
Sixpack
blikken à 0,33 cl
Per sixpack

Campina Magere 
Yoghurt
Per pak 1 liter

0.89
*** De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Bij een sixpack een 
Monopoly zegel extra

In Cooperation with Winning Moves             and Hasbro Gaming

Bij een sixpack een 
Monopoly zegel extra

3.99
5.39

KORTING
2 5%

KORTING
50%

Jillz, Desperados of Apple Bandit
Alle soorten sixpack 
fl es à 23-30 cl
Per set**

Bij 2 fl essen een 
Monopoly zegel extra

Bij 2 pakken een 
Monopoly zegel extra

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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GEMEENTEN IEUWS
week 38 ¾ 20 september 2017

Werk in uitvoering 
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, 
volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven: Overboslaan kabels en leiding-
werkzaamheden in uitvoering tot medio mei 
2018. 
Bilthoven: Lassuslaan, gedeelte tussen de 
Obrechtlaan en Doctor Julius Röntgenlaan, 
renovatie hoofdriool; uitvoering tot 29 sep-
tember 2017.
De Bilt: Dr. Letteplein, renovatiewerkzaam-
heden tot 29 september 2017. Afsluiting op 

kruising Dr. Letteplein, Groenekanseweg en 
de 1ste Brandenburgerweg op 23 en 24 sep-
tember 2017. Doorgaand verkeer wordt om-
geleid. 

Gedurende het hele jaar worden diverse 
snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het 
wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,  
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Wereld Alzheimerdag 
Voor iedereen die met dementie te maken 
heeft organiseert Steunpunt Mantelzorg De 
Bilt op donderdag 21 september van 14.00 
tot 16.00 uur in Het Lichtruim aan Planeten-
plein 2 de gratis toegankelijke middag ‘De 
Mens Zien’. Op het programma staan per-
soonlijke verhalen, de documentaire ‘Van 
Waarde’, informatie en advies door verschil-
lende organisaties en uitwisseling van erva-
ringen en muziek. Meer informatie: 
www.mensdebilt.nl. 

Samen praten over 
autisme
Het CJG organiseert op donderdag 12 okto-
ber van 20.00 tot 22.00 uur (inloop va. 
19.45u) een gratis bijeenkomst over autisme 
(ASS), speciaal voor ouders van kinderen en 
jongeren met (een vermoeden van) autisme. 
Uitwisseling van ervaringen, wensen en be-
hoeften staat centraal. Locatie: CJG De Bilt, 
Het Lichtruim (2e etage), Planetenplein 2. 
Aanmelden: info@cjgdebilt.nl. Graag ver-
melden met hoeveel personen u komt.

Inloopspreekuren 
wethouders
Elke derde donderdag van de maand houden 
de wethouders spreekuur bij u in de buurt. 
Een manier voor u om in gesprek te gaan 
met het gemeentebestuur en voor de wet-
houders om te vernemen wat er leeft. Ook in 
gesprek met een wethouder in uw dorp? U 
hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Kijk 
op www.debilt.nl/spreekuren voor een over-
zicht van de spreekuren per wethouder.

Kom op 2 oktober naar de gebiedscon-
ferentie over de Omgevingsvisie kern 
De Bilt. Locatie: H.F. Witte Centrum, 
Henri Dunantplein , tijdstip: 19.00 uur. 
Aanmelden via: 
https://debilt.onzeomgevingsvisie.nl 
of s.lachman@debilt.nl
 
Ter voorbereiding op deze conferentie zijn 
ruim 25 interviews gevoerd met bewoners, 
ondernemers en organisaties uit de kern De 
Bilt. Dit heeft een lijst van ruim 300 vraag-
stukken opgeleverd. 
 
Programma gebiedsconferentie
We praten u bij over de achtergronden van 
de nieuwe omgevingswet die er aan komt. 
Daarna is het tijd om de vraagstukken verder 
uit te werken; samen met u, uw buren en 
andere inwoners, winkeliers, ondernemers, 
organisaties uit het dorp De Bilt, de gemeen-
te en haar directe partners. Tijdens work-
shops gaan we met elkaar in gesprek over 
allerlei thema’s. Hoe is het bijvoorbeeld om 
te wonen en werken in de kern De Bilt? Waar 
zijn de verkeersproblemen? Hoe functioneert 
de samenleving er? Is er behoefte aan ont-
moetingsplekken? Hoe werken bewoners en 
bedrijven samen met de gemeente? Meer 
weten over de vraagstukken? Kijk op 

https://debilt.onzeomgevingsvisie.nl. 
Ook het precieze programma is daar binnen-
kort te vinden.

Gebied kern De Bilt (kaartje)
Er komt dus een omgevingsvisie voor kern 

De Bilt. Dan gaat het om het gebied tussen 
de wegen Utrechtseweg, Biltse Rading, 
Groenekanseweg en Soestdijkseweg Zuid 
(zie het kaartje elders op deze pagina). 
Woont of werkt u in dit gebied? Kom dan op 
2 oktober naar het H.F. Witte Centrum.  

Woont of werkt u in kern De Bilt? 
Denk en praat dan mee over de toekomst van uw eigen dorp!

De Bilt ´inclusief´
Inclusiviteit is nog niet overal gemeen-
goed in de gemeente De Bilt. Dat willen 
we verbeteren, in samenwerking met 
de adviesraden. Maar waar hebben we 
het eigenlijk over met ‘inclusief be-
leid’?
 
“We hebben een mooie en volledige definitie 
van inclusief beleid, maar het komt er sim-
pelweg op neer dat iedereen mee kan doen 
in onze samenleving. Mannen en vrouwen, 
autochtoon en allochtoon, met en zonder be-
perking, jong en oud, hoog en laagopgeleid,” 
aldus wethouder Anne Brommersma. Dani-
elle Janssen, lid van de Adviesraad Sociaal 
Domein i.o., vult aan: “Toegankelijkheid is de 
norm. Voor mensen met een beperking bete-
kent dat dat ze controle hebben over hun 
eigen leven en toegang hebben tot dezelfde 
voorzieningen en diensten als mensen zon-
der beperking, zoals gebouwen, winkels, toi-
letten, sportvoorzieningen en informatie.”
 
Op veel terreinen is het volgens Brom-
mersma al goed geregeld: “We hebben het 
Bouwbesluit dat minimale toegankelijkheids-
eisen bevat. Dat besluit biedt echter nog 
geen garantie voor een volledig toegankelijk 
en gebruiksvriendelijk gebouw. En als we 
nieuwe trottoirs aanleggen, zijn deze toe-
gankelijk, maar dat geldt helaas niet voor 
alle bestaande. Onze communicatie moet 
begrijpelijk zijn voor iedereen, ook voor 

mensen met alleen lagere school. Dat lukt 
helaas niet altijd, zeker juridische brieven 
vind ik zelf ook moeilijk leesbaar.” Janssen 
benoemt als positief punt de recente samen-
werkingsovereenkomst ‘Grenzeloos Actief’: 
“Daarmee verbeteren de gemeenten in de 
regio de mogelijkheden voor mensen met 
een beperking om te sporten en te bewe-
gen.”
 
Wat er per se in het inclusief beleid zou moe-
ten terugkomen? De wethouder legt de na-
druk op de toegankelijkheid: “Om mee te 
kunnen doen, moet je ook ergens kunnen 
komen. Dus openbaar vervoer, winkelcentra, 
gezondheidscentra en bibliotheek moeten 
bereikbaar en toegankelijk zijn.” Vanuit de 
Adviesraad ligt de nadruk op de communica-
tie met samenwerkende partijen én inwo-
ners en leeft de wens voor een meldpunt: 
“Als inwoners knelpunten kunnen melden, 
helpt dat om te zien waar het beleid beter 
kan. De gemeente heeft al zo’n meldpunt 
voor de Openbare Ruimte op haar website.” 
 
Beiden zien ook een duidelijke rol voor inwo-
ners. Brommersma: “De gemeente kan al-
leen voor de randvoorwaarden zorgen. In-
woners moeten zelf actief meedoen. En als 
ze daar belemmeringen bij ondervinden, ho-
ren we dat als gemeente graag. Dan kunnen 
we er iets aan doen.” Daniëlle Janssen stelt: 
“Organiseer je bijvoorbeeld als wijk of sport-
vereniging een evenement, vraag je dan af 
of iedereen hieraan kan deelnemen.”

Dak van asbest?
Vanaf 1 januari 2024 mag er geen dak van 
asbest meer op gebouwen zitten. Het Rijk 
heeft hierover wetgeving in voorbereiding. 
Voor de sanering van grotere dakoppervlak-
ken geldt de komende jaren een subsidiere-
geling.

Asbest was tot in de jaren tachtig een gang-
bare dakbedekking. Het werd onder andere 
in golfplaten gebruikt. Beschadigd of ver-
weerd asbest vormt een gevaar voor de ge-
zondheid. Heeft u een dak van asbest, dan 
wordt u dus straks verplicht deze te (laten) 
weghalen.

Inventarisatie
De meeste gemeenten in de provincie 
Utrecht laten alle asbestverdachte daken in 
de gemeente in kaart brengen met behulp 
van luchtfoto’s. De eerste resultaten worden 
eind 2017 verwacht. Daarna kan gemeente 
De Bilt eigenaren van panden met een as-
bestverdacht dak gericht informeren. 

Subsidie 
Voor het verwijderen van een asbestdaken 
kunt u tot 2020 een beroep doen op een 
subsidieregeling. Kijk voor informatie over 
het verbod en de subsidieregeling op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
asbest/. 

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 28 
september vanaf 20.00 uur in de Mathildezaal 
van het gemeentehuis in Bilthoven. Naast de 
ingekomen stukken, het vragenuur en diverse 
moties is de voorlopige agenda:
• Vaststellen wijze van aanbesteding accoun-

tantscontrole 
• Motie vreemd aan de agenda - Draagvlak-

onderzoek ‘mystery guest onderzoek soci-
aal domein’ (PvdA)

• Motie vreemd aan de agenda - Stop gen-
derneutraliteit in De Bilt (Fractie Schlamilch)

• Discussienotitie Uitvoering Woonbeleid 
• Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2018-

2022
• Onderschrijven aanbevelingen voor samen-

werking in rapport ‘Evaluatie U10’
• Vaststellen Ruimtelijk-Economische Koers 

U10
• Vaststellen nota ‘Detailhandels- en Horeca-

beleid gemeente De Bilt’
• Vaststellen Risicodeling samenwerkingsre-

geling Zuid Oost Utrecht
• Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Re-

creatieschap Stichtse Groenlanden
• Verlenen toestemming voor wijzigen Ge-

meenschappelijke Regeling GGDrU
De agenda wordt na het vervolg van de com-
missievergaderingen op 19 september defini-
tief. De agenda en bijbehorende stukken van 
de raads- en commissievergaderingen vindt u 
op raadsinformatie.debilt.nl. Heeft u een 
vraag over de vergaderingen of een van de 
stukken? Neem dan contact op met de griffie 
via raadsgriffie@debilt.nl of (030) 228 91 64. 



 De Vierklank 14 20 september 2017

Werkplaats krijgt Fair Trade titel
door Walter Eijndhoven

Woensdag 13 september reikte burgemeester Potters aan het voortgezet onderwijs van De 
Werkplaats de titel ‘Fair Trade school’ uit, de vijfde school binnen gemeente De Bilt. De 

activiteit vond plaats met medewerkers en werkers (leerlingen) van de onderbouw van de 
Bilthovense school.

Naast de uitreiking van deze titel 
was het tevens de tweejaarlijkse 
Kees Boekedag, met allerlei bijzon-
dere activiteiten bij Basisonderwijs 
en Voortgezet Onderwijs, waaron-
der een festival met muziek.

Lesblok
‘De gemeente De Bilt mag zich 
sinds 2011 Fair Trade gemeente 
noemen. Dat betekent dat de ge-
meente zich ook inzet om zoveel 
mogelijk consumenten, scholen, 
bedrijven en organisaties te be-
naderen om Fair Trade producten 
te kopen’, vertelt werkgroepslid 
Truus te Pas. ‘De Werkplaats is 
nu de vijfde school binnen de ge-
meente die deze titel verdient’. 
De school heeft dan ook heel wat 
voor deze titel moeten doen. Te 
Pas: ‘Voordat wij, als werkgroep, 
hen positief konden beoordelen, 
moest de Werkplaats voldoen aan 
drie criteria: gebruik Fair Trade 
producten, communicatie over 
Fair Trade en actie over Fair Tra-
de’. Op al deze onderdelen zijn in 
het juryrapport positieve punten 
en aanmoedigingen benoemd. ‘In 
het afgelopen jaar hebben ook di-
verse activiteiten in het onderwijs 
plaatsgevonden’, vertelt docente 
Nederlands en Frans Samira Dibi. 
Zij vervolgt: ‘Wij willen nu elk 

jaar, in het tweede leerjaar, een 
lesblok wijden aan Fair Trade’. De 
jury hoopt dat de school de lespro-
gramma’s over eerlijke handel op 
deze wijze actueel houdt. 

Onderzoeksvragen 
Dibi: ‘Voordat het echter zover was 
hebben wij onze werkers onderzoek 
laten doen naar Fair Trade, zodat ie-
dereen weet wat eerlijke handel is 
en waarom wij hier achter staan, als 
school. Onze werkers moesten ant-
woorden vinden op vragen als: wat 

is het doel van Fair Trade, wat zijn 
de kenmerken van eerlijke handel, 
zoek op websites van supermarkten 
of zij ook eerlijke producten verko-
pen en welke, wie zijn in Nederland 
importeurs van eerlijke producten, 
wat is er zo bijzonder aan de We-
reldwinkel? Op al deze vragen 
zochten onze werkers, per duo, een 
antwoord. Aan het eind moesten 
zij een presentatie geven over wat 
zij hadden geleerd over Fair Trade. 
Mooi om te zien hoe dit alles nu is 
geïntegreerd in onze school’. 

Scouting Laurentius 
viert feest

De Laurentiusgroep (scouting) uit Bilthoven bestaat 80 jaar, en nodigt 
alle kinderen uit de omgeving Bilthoven-De Bilt uit voor een gezellige 
en stoere scoutingmiddag. Op 30 september zijn alle kinderen met hun 
ouders van harte welkom tussen 13.00 en 16.00u bij de twee clubhuizen 
in het Houdringebos, om te proeven van avontuurlijke scoutingactivi-
teiten. Zo kan je o.a. broodjes bakken boven het kampvuur, klauteren 
over touwbruggen en razen van de kabelbaan. Meedoen is geheel gratis. 
Meer informatie over de open dag en locaties op website www.lauren-
tiusgroep.nl.

Broodjes bakken boven het kampvuur blijft een populaire bezigheid.

Nieuwe mediatoren op 
De Regenboog

Basisschool De Regenboog in De Bilt werkt met het programma ‘De 
Vreedzame School’. Het is een programma voor sociale competentie 
en democratisch burgerschap. Binnen de aanpak van De Vreedzame 
School leren kinderen hoe zij op een goede manier samen kunnen le-
ven en werken en eventuele conflicten kunnen oplossen. Kinderen krij-
gen daarnaast taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school 
en ook in de omgeving van de school. Zo worden leerling-mediatoren 
opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. De kinderen van 
groep 8 hebben de afgelopen weken een opleiding tot mediator gevolgd 
en zijn hier allemaal voor geslaagd! Tijdens een feestelijke bijeenkomst 
met iets lekkers, kinderchampagne, bloemen en zelfs een rode loper, 
kregen zij een officieel diploma uitgereikt. Ze zijn er helemaal klaar 
voor om aan hun belangrijke taak binnen De Regenboog te beginnen!

De nieuwe lichting mediatoren van De Regenboog.

Sponsorloop voor kinderen 
in Abong Mbang

door Kees Diepeveen

De stichting Kinderen van Abong Mbang mag al jaren rekenen op de steun van basisschool 
De Regenboog in De Bilt. Deze stichting verbetert de situatie voor kinderen in het Oost-

Kameroense dorp Abong Mbang en omgeving. Het dorp telt 15.000 inwoners. Dit jaar hield 
De Regenboog op vrijdag 15 september voor alle groepen een sponsorloop. De opbrengst is 

bestemd voor werkboekjes en schriften voor de plaatselijke school in Kameroen.

De Stichting Kinderen van Abong 
Mbang bestaat al sinds 2006. De 
school is door een moeder van een 
van de leerlingen in contact geko-
men met dit goede doel. Bestuurs-
lid van de stichting Nynke Rots: 
‘We zijn erg blij dat de school een 
jaarlijkse activiteit organiseert om 
geld in te zamelen’. De stichting 
heeft al veel voor het dorp Abong 
Mbang gedaan, zoals kleding in-
zamelen, het lekkende dak van de 
plaatselijke school vervangen, twee 

extra klaslokalen gebouwd en ge-
zorgd voor een nieuwe waterput. 
Ook krijgen de kinderen één maal 
per week een warme maaltijd. Vo-
rig jaar heeft de basisschool De 
Regenboog geld ingezameld voor 
zonnepanelen om de computers ge-
noeg stroom te geven wanneer de 
generator in het dorp uitvalt’. 

Kameroen
Voorafgaand aan de sponsorloop 
is in alle klassen aandacht besteed 

aan het onderwerp zodat de kinde-
ren goed voor ogen hadden wat het 
doel is waarvoor zij gingen lopen. 
Voor het lopen kreeg vrijwilligster 
van de stichting Bernadette Huyben 
de gelegenheid iets te vertellen over 
haar bezoek aan Abong Mbang en 
waarom het doel van de sponsor-
loop zo belangrijk is. Ook gaf zij 
aan: ’Elk jaar gaan er mensen van 
de stichting naar Kameroen om te 
kijken hoe het geld besteed wordt 
en om weer nieuwe plannen te ma-

Eindelijk die Fair Trade titel te pakken; v.l.n.r. Truus te Pas, Connie 
Brouwer, Fieke Faber, Jos Heuer, Henk Zandvliet, Jeroen Croes, Sjoerd 
Potters, Jenneke Zaal en Samira Dibi.

Vol goede moed gaan de kinderen uit de groepen vier, vijf en zes van start om zoveel mogelijk rondjes te lopen 
voor het project in Abong Mbang in Kameroen.

ken. Deze reizen worden door de 
vrijwilligers zelf betaald’.

Cruyff Court
De sponsoring was alleen bedoeld 
voor ouders, opa’s en oma’s, fami-
lie en bekenden. Door het sponseren 
van gelopen ronden rond het Cruyff 
Court naast de school werd er geld 
ingezameld voor het goede doel in 
Kameroen. Middels stempelposten 
werd bijgehouden hoeveel rondes 
de kinderen hebben gelopen. Vol-
gende week is het eindbedrag van 
de sponsorloop bekend.

Warming up
Voorafgaand aan de sponsorloop 
werd door juf Anique op het Cruyff 
Court een warming up gegeven om 

de spieren op deze frisse morgen 
wat los te maken. Om 8.45 uur ver-
trokken de kleuters en groep 3 voor 
hun rondjes. Gesteund door sup-
porters en medeleerlingen liepen 
de kleinste leerlingen 10 minuten 
hun rondjes. Vervolgens vertrokken 
de groepen vier, vijf en zes voor 
hun iets grotere rondjes binnen 15 
minuten gevolgd door de groepen 
zeven en acht. Alle kinderen deden 
erg hun best om binnen de tijd zo-
veel mogelijk rondjes te lopen.

Als beloning stond in de klassen 
iets te drinken klaar en kregen de 
leerlingen de gelegenheid om in de 
klassen uit te hijgen. Vervolgens 
werd het normale lesprogramma 
voor die dag weer opgepakt.
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Geldig van vrijdag 22 t/m zondag 24 september 2017

Geldig van woensdag 20 t/m dinsdag 26 september 2017

3.99 

500 GRAM

Per kilo
7.98

5.25

Riblappen

Robijn wasmiddel

Bockbier

Wit, zwart of color
Voordeelfl es 
4220 ml

Alle soorten
Van 0.87 - 7.99
Voor 0.46 - 4.79

Bewezen de
goedkoopste!

Bestel ook je boodschappen online op hoogvliet.com.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

VERZAMEL
alle Ocean 
Buddies

500 gram

SPAAR 
alle 140 stickers

VERZAMEL ALLE 140 STICKERS 

4 STICKERS PER ZAKJE

AP_HOOGVLIET_SACHET_NL_v2.indd   1
09/06/2017   09:58

 40% 
KORTING

PER STUK

9.99 

PER FLES

14.69 - 17.49

Per liter
2.37

Thijs van Leer
in Het Lichtruim

Aan het begin van het nieuwe seizoen verwelkomt Theater Het 
Lichtruim de welbekende fluitist/ pianist Thijs van Leer op 

vrijdag 29 september om 20:00 uur.

Thijs van Leer is naast fluitist een fantastische (jazz-)pianist. In zijn 
concertvertelling in Theater Het Lichtruim belicht hij de meest bijzon-
dere momenten uit zijn muzikale leven. Daarbij zingt hij, bespeelt piano 
en dwarsfluit, brengt nieuwe en oude composities ten gehore en vertelt 
over zijn tijd met Ramses Shaffy en Liesbeth List, Rogier van Otterloo, 
zijn vader en andere belangrijke kopstukken uit zijn leven. Hij wordt 
begeleid door gitarist Menno Gootjes. Na afloop is de gloednieuwe CD 
te koop die Thijs van Leer persoonlijk zal signeren. Kaartverkoop via 
de ticketshop www.theaterhetlichtruim.nl

Thijs van Leer verzorgt een boeiend optreden
in het Bilthovense Theater.

Laat politie luisteren 
naar inwoners

Deze maand buigt de Biltse gemeenteraad zich over het Integraal Vei-
ligheidsplan. De lokale PvdA komt met het voorstel om inwoners, bij 
wijze van experiment, invloed te geven op de prioriteiten van de wijk-
agenten en de gemeentelijke opsporingsambtenaren.

PvdA-raadslid Erik van Esterik: ‘Wij vinden dat gemeentelijk veilig-
heidsbeleid teveel achter het bureau bedacht wordt. Inwoners mogen er 
wat ons betreft ook best direct invloed op hebben. Wij stellen voor om 
in 2018 in één wijk in De Bilt een jaar lang inwoners met de wijkagen-
ten en de gemeentelijke opsporingsambtenaren gezamenlijk de priori-
teiten en de aanpak te bepalen. Het gaat wat ons betreft om zaken zoals 
overlast, woninginbraken en te hard rijden.’ De PvdA De Bilt hoopt 
hiermee ook dat inwoners zelf ook meer verantwoordelijkheid nemen 
voor veiligheid, en dat de samenwerking leidt tot nog betere resultaten. 
Van Esterik: ‘In Engeland wordt al langer op deze manier gewerkt en de 
ervaringen zijn daar positief. Wij denken dat wanneer politie, gemeente 
en inwoners samen optrekken we de criminaliteits- en overlastcijfers 
nog harder kunnen laten dalen. Als het experiment in De Bilt succesvol 
is, rollen we het verder uit, als het aan ons ligt.’

Het Weeshuis vd Kunst
Op 23 september start Het Weeshuis van de Kunst op hun nieuwe loca-
tie Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt. Een meemaak-podium met 
verrassende optredens, talk the talk, pantoffelpop maar ook initiatieven 
uit de buurt en het buurtkoor. 

Nadat het Weeshuis van de Kunst twee jaar in de Jasmijnstraat 6 een 
basis had is er in augustus verhuisd. Het openingsfeest op 23 september 
om 14.00 uur. Men kan komen genieten van een hapje en een drankje 
bij de pianobar, meedoen met body percussie, recycle kunst maken, 
genieten van live muziek en natuurlijk luisteren naar de verhalenvertel-
lers. Ook voor kinderen zijn er allerlei activiteiten. Vanaf 20.00 uur is er 
naast optredens van artiesten en muzikanten, een theatrale bingo zoals 
je nog niet eerder hebt meegemaakt. Een belevenis met de vertrouwde 
ontspannen en feestelijke Weeshuis-sfeer. Om teleurstelling te voor-
komen kun je je het beste je deze week aanmelden bij info@hetwees-
huisvandekunst.nl of bellen tel. 06 26 16 03 50. Voor meer informatie 
en aanmelding (beperkt aantal plaatsen) kan men terecht op de website 
www.hetweeshuisvandekunst.nl.

Lezersactie
Er is een beperkt aantal gratis kaarten beschikbaar voor de lezers van 
De Vierklank. Stuur een mail naar info@vierklank.nl om hiervoor 
in aanmerking te komen. De kaarten worden maandag 25 september 
verloot onder de inzenders.
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Eerste Fair Trade scoutinggroep
in Nederland

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 16 september reikte loco-burgemeester Anne Brommersma het certificaat Fair Trade 
Scoutinggroep uit aan Scouting Agger Martini Groep (AMG) uit Maartensdijk.

Met dit certificaat is AMG de eerste scoutinggroep van Nederland. 

Het afgelopen jaar is door alle le-
den hard gewerkt om dit certificaat 
te verkrijgen, samen met de werk-
groep Fair Trade De Bilt. Het terrein 
van de Maartensdijkse Scouting-
groep lag er drassig bij. Ondanks 
het slechte weer was iedereen goed 
gehumeurd. Zij kregen immers het 

zo felbegeerde certificaat, uit han-
den van loco-burgemeester Brom-
mersma. 

Eisen
Scouting AMG is het afgelopen 
seizoen druk in de weer geweest 
om te voldoen aan de eisen voor de 

titel Fair Trade Scoutingclub. ‘Het 
valt niet mee om aan al die eisen te 
voldoen, zoals gesteld door onze 
werkgroep’, vertelt werkgroepslid 
Fieke Faber. ‘Na een seizoen van 
hard werken zijn wij dan ook ver-
heugd deze prijs te mogen uitreiken 
aan deze Maartensdijkse scouting-

club. Vooral het grote enthousiasme 
waarmee AMG Fair Trade heeft op-
gepakt en verwerkt in hun activitei-
ten. Ook wordt er bewust gewerkt 
aan samenwerking tussen welpen 
en verkenners, je wordt altijd ge-
holpen en niemand komt buitenspel 
te staan en de verwerking van Fair 
Trade in diverse spelvormen. Onze 
werkgroep waardeert ook het en-
thousiasme van het totale bestuur 
en de leden om eraan mee te wer-
ken’, vervolgt Faber. ‘De verkrij-
gen van de titel is hen dan ook van 
harte gegund’, aldus Brommersma. 

Criteria
Het beoordelingsrapport bestaat 
uit diverse criteria, zoals het ge-
bruik, communicatie en actie over 
Fair Trade. Allen werden positief 
benoemd door de werkgroepleden: 
zoals structureel gebruik van kof-
fie, thee, suiker; vanaf het begin 
is goed gecommuniceerd met le-
den en achterban; ook via de pers 
werd het plan duidelijk onder de 
aandacht gebracht en werden alle 
Fair Trade activiteiten goed bijge-
houden in de dropbox, die voor alle 
leden toegankelijk was; enthousiast 
werd eerlijke handel geïntegreerd 
in de activiteiten van de club, zo-

als een handelsspel. De werkgroep 
waardeert echter vooral dat een 
driejarenplan is opgesteld voor 
2017-2020, waarmee continuïteit 
van aandacht voor eerlijke handel 
wordt gewaarborgd.

Aanmoedigingen
Naast alle positieve criteria wer-
den ook diverse aanmoedigingen 
gegeven door de werkgroep: blijf 
iedereen aanmoedigen Fair Trade 
producten te gebruiken; zoek naar 
mogelijkheden om het werken met 
Fair trade beter bekend te maken; 
hang de Fair Trade gemeentevlag 
uit bij activiteiten en blijf zoeken 
naar mogelijkheden om met andere 
clubs en organisaties Fair Trade 
te promoten. Faber: ‘De jury ver-
wacht dat deze aanpak inspirerend 
zal werken voor andere scouting-
groepen, omdat aandacht voor Fair 
Trade in allerlei spelvormen goed 
tot uitdrukking kan komen’. De 
werkgroep heeft al vernomen dat 
Scouting Nederland geïnteresseerd 
is om met het voorbeeld van AMG 
andere scoutinggroepen in Neder-
land enthousiast te maken om met 
Fair Trade aan de slag te gaan, een 
mooie opsteker voor de scouting-
groep in Maartensdijk.

Na een seizoen van hard werken behaalde de scoutingclub de felbegeerde titel van Fair Trade Scoutingclub. 

‘Mini’-ondernemers 
gezocht

In de afgelopen 100 jaar hebben veel middenstanders en 
ondernemers zich in Bilthoven Centrum gevestigd.
Wie gaat zich in de komende 100 jaar hier vestigen? 

Zaterdag 30 september organiseren de huidige middenstanders en horeca-
ondernemers in Bilthoven Centrum het 1e Bilthovense Eeuwfeest in het 
kader van 100 jaar Bilthoven; een dag met diverse activiteiten en entertain-
ment en met een link naar het verleden, heden en de toekomst.‘s Middags 
wordt op ludieke wijze een kijkje in de toekomst genomen om te ontdek-
ken wie wellicht de Bilthovense ondernemers van de toekomst zijn.
 
Bilthoven Mini-Trade Center
Hiervoor is de organisatie op zoek naar ‘mini-ondernemers’; schoolgaande 
kinderen die over ondernemers- en verkoopskills (denken te) beschikken 
en van een dubbeltje een kwartje willen maken. In het kader van jong ge-
leerd is oud gedaan mogen ze zaterdag 30 september ‘s middags zaken 
komen doen in het speciaal hiervoor opgerichte ‘Bilthoven Mini-Trade 
Center’ en hun goederen of diensten aan het publiek tonen én verkopen. 
Ook jeugd die naast hun school al een ‘bedrijfje’ zijn begonnen en met hun 
(vernieuwende) product of dienst al aan de weg timmeren maar nog wel 
wat free publicity kunnen gebruiken zijn van harte welkom. 

Aanmelden
Ondernemen leer je met name door het gewoon te doen. Maak jij heerlijke 
cupcakes of gezonde smoothies?  Droom jij van een eigen nagelstudio, 
ben jij creatief en wil jij jouw kunstwerkjes verkopen of zie jij jezelf als de 
nieuwe Armin van Buuren? Of wellicht heb jij wel de oplossing voor een 
‘probleem’ of vraag en kan je hiermee veel mensen of bedrijven helpen? 
Hoe ondernemend, ambitieus e/o creatief ben jij of zijn jullie? Laat het zien 
en meld je aan. Alle opbrengsten zijn voor eigen spaarpot of portemonnee. 
Deelname is gratis maar vooraf aanmelden is wel een must. Stuur hiervoor 
een e-mail of voor vragen naar Bilthoven100@gmail.com.

Giga-Kangoeroedag bij NOVA 
door Kees Diepeveen

Tijdens de Nationale Sportweek 2017 van het NOC*NSF werd op meerdere plaatsen in 
Nederland de Giga-Kangoeroedag georganiseerd. Op woensdag 13 september organiseerde 
korfbalvereniging NOVA in Bilthoven voor de tweede maal de Giga-Kangoeroedag voor de 

groepen 1 en 2 van acht basisscholen uit Bilthoven, De Bilt en Den Dolder.

Hoewel het weer niet ideaal was 
beleefden ruim 500 kinderen in 
mooie Kangoeroeshirtjes  veel 
plezier aan een feestelijke sport- 
en spelletjesdag. In de Sportieve 
Middag maakten de kinderen uit 
de groepen 3,4 en 5 kennis met 
korfbal. Wethouder Sport Made-
leine Bakker opende de dag en 
danste vervolgens enthousiast 
mee in de warming up samen met 
de aanstaande nieuwe voorzitter 
van NOVA Pieter Keuning. In de 
middag ontving NOVA kinderen 
uit de groepen 3, 4 en 5 van de 
scholen die kennis kwamen ma-
ken met korfbal. Een financiële 
bijdrage van de Biltse Sport Fede-
ratie (BSF) maakte dit mogelijk. 
In totaal waren er 56 vrijwilligers 

in touw: leerlingen van de sport-
academie van het MBO Amers-
foort en leerlingen van de Oranje 
Nassau School Bilthoven / Aeres 
MAVO voor hun maatschappe-
lijke stage alsmede vele NOVA-
leden. Zij allen zorgden voor een 
goed verloop van de dag.

Parachute
De Giga-Kangoeroedag bestond 
uit 3 rondes. In elke ronde na-
men andere scholen deel. Bij de 
start van elke ronde dansten de 
kinderen enthousiast mee op de 
warming-up muziek. In kleine 
groepjes volgden de kinderen 
een parcours met sporten en spel-
letjes. Tijdens dit parcours kre-
gen de groepjes bezoek van twee 

kangoeroe-mascottes. Er werden 
spelletjes gespeeld als: kangoe-
roe-tikkertje, wapperen met een 
grote parachute, leren schieten op 
een korf en slalommen tussen py-
lonen met een bal in je hand. De 
kinderen vonden het erg leuk en 
deden actief en enthousiast mee. 
Na afloop liepen de kinderen trots 
van het veld met een medaille om. 
Bij deze medaille hoorde een stic-
kerkaart waarmee de kinderen de 
komende drie kangoeroetrainin-
gen bij NOVA gratis mee kunnen 
doen. 
 
Doorloopballen
Daarna stond de Sportieve Mid-
dag voor kinderen uit de groepen 
3, 4 en 5 op het programma. De 
scholen hadden een uitnodiging 
van NOVA gekregen om ken-
nis te komen maken met korfbal. 
Vele kinderen maakten enthousi-
ast gebruik van deze uitnodiging. 
Ze leerden bijvoorbeeld schieten, 
doorloopballen nemen, aanvallen 
en verdedigen. 

Foto’s van de Giga-Kangoedag en 
de Sportieve Middag zijn te be-
wonderen op de site www.kvno-
va.nl. Hier is ook meer informatie 
te vinden over de kangoeroes bij 
NOVA. Vorig jaar heeft NOVA 20 
nieuwe jeugdleden overgehouden 
aan het organiseren van deze dag. 
De vereniging hoopt dit jaar weer 
op eenzelfde resultaat.

De kinderen beleefden veel plezier aan het spelletje wapperen met een 
grote parachute.

Heel aandachtig luisteren de kinderen naar de uitleg van het spel door 
de begeleiders.
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Fraternitas 100 jaar in 
broederschap

door Henk van de Bunt

Op 17 september was het precies honderd jaar gelden, dat in De Bilt de Christelijke 
gymnastiekvereniging Fraternitas werd opgericht. Er was al een vereniging in Utrecht, maar er 
kwam behoefte om ook in De Bilt aan gymnastiek te gaan doen. Zodoende richtte Fraternitas 
Utrecht een afdeling in de Bilt op, die dus in september 1917 een zelfstandige vereniging werd. 

Het motto bleef ‘in Fraternitate 
virtus nostra’, wat vrij vertaald in-
houdt: ‘In broederschap ligt onze 
kracht’. In de loop der jaren waren 
er uiteraard hoogte- en dieptepun-
ten, zoals de diverse jubilea en fi-
nancieel mindere tijden. Maar te-
genwoordig is ‘Frat’ een bloeiende 
Biltse sportvereniging met meerde-
re afdelingen. Wie daar meer over 

wil weten:
zie www.fraternitasdebilt.nl

Smeerkaas
Zaterdag 16 september ging de 
jubilaris ‘feesten’ om 100 jaar 
Fraternitas te vieren. Jong en oud 
konden deze dag genieten. Op het 
scoutingterrein van Ben Labre aan 
de Kerklaan in De Bilt was genoeg 

te doen ook voor de oudere jeugd, 
die ook kon kiezen deel te nemen 
aan een leuke uitgezette fietstocht. 
’s Middags was er een vrolijk kin-
derprogramma met Jop Trekdrop 
en Klaas Smeerkaas, een knotsgek 
clownsduo. Met hun grappen en 
grollen zetten ze de boel flink op 
stelten. De middag werd afgesloten 
met een kinderbarbecue.

Fietstocht
Onderdeel van het feest was een 
natte, maar zeer leerzame fietstocht 
door de gemeente De Bilt, met een 
goed verzorgde tussenstop bij boer-
derij Eyckenstein in Maartensdijk. 
De kinderen bleven in De Bilt en 
deden spellen in de zaal van scou-
tinggroep Ben Labre. Aan het eind 
van de middag nam Axel Founda-
tion-ambassadeur Robin van Galen 
zowel de jeugd als de volwassen 
mee in zijn kijk op recreatieve- en 
topsport. De overeenkomst was in 
ieder geval duidelijk: ‘Sporten doe 
je samen’. Ook Axel Foundation-
mascotte Victor van het stripver-
haal over stofwisselingsziekten 
was aanwezig. Vicevoorzitter Nelly 
Oelderik van Fraternitas: ‘Wij zijn 
dankbaar en trots op ons jubileum 
en kijken terug op een mooie tijd en 
dag. We realiseren ons dat sporten 
niet iedereen is gegeven. De Axel 
Foundation zet één van de belang-
rijkste oorzaken van kindersterfte - 
stofwisselingsziekten - op de kaart 
en we leveren hier graag een bijdra-
ge aan. Door de aanwezigheid van 
Robin van Galen en de mascotte is 
er een echte krachtenbundeling, die 
mooi is voor iedereen’.

Cheque
Vervolgens reikte de vicevoorzit-
ter een cheque uit voor dit ‘goe-
de doel’: ‘Wij realiseren ons dat 
sporten niet voor iedereen is weg-
gelegd en wij als bestuur hebben 
gemeend om hier aandacht voor 
te vragen. Dat is de reden dat we 
hebben besloten om hiervoor de 
Axel Foundation te steunen. Axel 
Foundation is een ‘Bilts goed 
doel’, die zich inzet voor één van 
de belangrijkste sterfteoorzaken 
onder kinderen: stofwisselings-
ziekte’. De cheque van 1500 euro 
werd vervolgens aan ambassadeur 
Robin van Galen uitgereikt in 
aanwezigheid van (vader) Danny 
Drieënhuizen, voorzitter van de 
Axel Foundation.

Dankbaarheidsdienst 
In de reguliere samen-dienst van 
de wijkgemeenten Immauelkerk 
en Opstandingskerk op zondag 
17 september (om 10.00 uur in 
de Immauelkerk) besteedde mevr. 
ds. Stam samen met enige leden 
van Fraternitas aandacht aan de 
jubilaris. Als afsluiting van dit 
jubileumjaar is er op 4 november 
nog een grote jubileumshow.

V.l.n.r. Robin van Galen. Nelly Oelderik, Danny Drieënhuizen en mascotte Victor zijn dankbaar en blij met de 
cheque van 1500 euro.

Nova vist wederom achter het net
Na het nipte verlies in Hoevelaken 
van vorige week, trad Nova afgelo-
pen zaterdag aan tegen de onbeken-
de tegenstander Richtersbleek uit 
Enschede. Geen van beide ploegen 
wist een gat te slaan groter was dan 
twee doelpunten. Pas in de laatste 
10 minuten was het Richtersbleek 
die een gat van vier doelpunten 
wist te slaan. Dat bleek de genade-
klap voor Nova. Richtersbleek trok 
de wedstrijd naar zich toe en nam 
de twee punten mee naar Enschede.

In de eerste tien minuten kwam 
Nova lastig tot scoren. Het leek een 
wedstrijd met weinig doelpunten 
te worden totdat Michelle Reus, 

met een sterke omdraaibal, een 
snel antwoord had op de gescoorde 
strafworp aan de kant van Richters-
bleek. Het stond 2-2. Hierna kwam 
de wedstrijd wat meer op gang, 
maar beide teams wisten geen gat 
te slaan. Ruststand: 9-10.

Na de rust was het Richard van der 
Pas die met twee snelle afstands-
schoten de stand weer gelijktrok 
op 12-12. Een minuut later werd 
er nogmaals gescoord door Nova 
waardoor de thuisploeg met een 
punt voor kwam. Toch kon de 
Bilthovense ploeg niet los komen. 
10 minuten voor tijd wist Rich-
tersbleek twee strafworpen en een 

vrije bal kort na elkaar te scoren 
waardoor het verschil 4 doelpun-
ten werd, 17-21. Er werd aan beide 
kanten nog wat gescoord, maar 
Nova kon de voorsprong van de 
ploeg uit Enschede niet uit handen 
nemen. De sterk fluitende scheids-
rechter Van Bruggen floot de wed-
strijd af met de stand 21-24.

Nova blijft na drie wedstrijden 
nog steeds zonder punten onder-
aan staan. Komende zaterdag gaat 
Nova op bezoek bij Revival in Ter-
schuur, waar de ploeg een goede 
kans maakt om van de 0 punten af 
te komen.

(Job Paauw)

Nova speelde afgelopen zaterdag tegen de onbekende tegenstander Richtersbleek uit Enschede.

Herfsttoernooi 
Salvo’67 

Vrijdag 27 oktober organiseert Volleybalvereniging Salvo ‘67 uit Maar-
tensdijk weer haar traditionele herfsttoernooi in sporthal De Vierstee. 
Dit jaarlijks terugkerende sportieve evenement staat open voor elk be-
drijf-, familie-, vrienden-, sport- of buurtteam uit de regio. Mede door 
een financiële bijdrage van het Fonds Sportbevordering De Bilt kunnen 
de inschrijfgelden laag blijven. Deze editie van het Herfsttoernooi zal 
van een feestelijk tintje worden voorzien in verband met het 50 jarig 
bestaan van de vereniging.

Het karakter van het herfsttoernooi is fanatiek gezellig. Met elkaar een 
balletje slaan en na afloop wat napraten aan de bar van de Vierstee. 
Verzin een leuke naam voor je team en schrijf in. Er is een poule voor 
beginners, een poule voor gevorderden en een poule voor competitie-
spelers. Elk team bestaat uit zes personen waaronder minimaal twee 
vrouwen. De wedstrijden beginnen rond 19.00 uur en eindigen rond 
23.00 uur waarna de prijsuitreiking plaatsvindt. Aanmelden kan tot ui-
terlijk 14 oktober 2017 op info@salvo67.nl Zie ook de website van 
Salvo www.salvo67.nl.

Judokan blij in
De Vierstee

Ook Judokan is weer gestart met judo, jiu jitsu en karate in de 
gerenoveerde Vierstee. Daarnaast heeft Judokan een compleet nieuwe 
mat gekocht. Mocht er interesse zijn: kom vrijblijvend een keer een les 
meedoen. Meer informatie is te vinden op www.judokan.nl of loop een 
keer binnen op dinsdag vanaf 16.00 uur.

(Marike Schaap)
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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

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 

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop 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: Ik ben als een Licht in de wereld gekomen, 
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

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

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

Partij kookboeken ca. 40 
stuks, zeer oude en nieuwe. 
€19,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083

Luxe tweepers. Luchtmatras 
met automatische opblaas-
pomp, nieuw €30,-. Tel. 035-
8200359 / 06-16641083

Antieke decoratieve hand-
boomzaag 150 cm. €25,-. Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

Zwaar metalen geldkist 40 x 
16 x 12 cm. €25,-. Tel. 035-
8200359 / 06-16641083

Kinderbijbel in 365 vertel-
lingen nieuw, voorzien van 
kleurrijke afb. €12,50 Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

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

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

Ikea kinderstoel wit + gordel 
voor €5,-. Tel. 030-2282846

Opvouwbaar plastic camping-
bedje geel/blauw €7,50 Tel. 
030-2282846

Koelbox, kan ook warmhou-
den, merk Campinggas, maakt 
wat geluid maar functioneert 
goed. 220V en 12V. €15,-.Tel. 
0346-211637

Diagonaal Camcorder JVC 
Full HD +Accu +Tas €49,50 
Tel. 06-25047855

2 Prachtige zijden kussens, 
45x45cm., kleuren: nacht 
blauw - midden blauw- zeer 
smalle goudkleurige streep. In 
zeer goede staat. €30,-. Tel. 
030-2258916

Hanglamp met 4 ecru kapjes 
€5,-. Tel. 06-14040516

Plafondlamp voor in de gang. 
Hoogte 38 cm. Kleur glas is 
bruin. €5,-. Tel. 06-14040516

Klassieke en religieuze platen 
en cd’s. €0,50 per stuk. Tel. 
06-14040516

Bureau tafel o.a voor PC 
80x80 €40,-. Tel.06-55702207

Bascule gewichten staal 
1x1,4x2,1x5 en 1x10Kg €15,-. 
Tel. 06-55702207

1 schoenmakersleest staal 
€10,-. Tel.06-55702207

Stalen, gebruikt, fietsenrek 
voor 2 fietsen, achterop de 
auto. €45,-. Tel. 06-53441095

Beautycase, Samsonite, blauw, 
hardomslag, groot, prijs €10,-. 
Tel. 06-53441095

Stalen, zilverkleurig fiets-
mandje voor aan de voorkant/
stuur, gebruikt. €7,50 Tel. 
06-53441095.

Dames-tiener outdoor jasje 
turquoise maat S igst. €5,-. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Wasgij puzzel nr. 4 nieuw 
in verpakking €7,50 Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Contactgrill Princess werkt 
uitstekend izgst. €10,-. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Slaapbankje in goede staat 
blauw motief 2p twijfelaar. 
€45,-. Tel. 0346-211011

Cursus Spaans voor beginners 
2 delen totaal 400 blz. €45,-. 
Tel. 0346-211011

Nieuwe damesmantel: Pied-
de-poule, zwart-wit. €47,50 
Tel. 0346-211011

Speciale step €35,-. Tel. 0346-
210626 (na 18.00 uur)

Dik kinderkleding mt 56 – 140 
Tel. 0346-210626 (na 18.00 
uur)

Kinder sky pak kleur groen mt 
104 ziet er nog netjes uit €7,50 
0346-243758

2 kaartjes voor de 50+ beurs 
van 19/9 tot 23/9 in de jaar-
beurs Utrecht. €10,- per stuk. 
Tel. 0346-243758

Grote historische atlas 1905 
van Utrecht €10,-. Tel. 0346-
243758

Activiteiten
ZING MEE met ons Zuid-
Amerikaans concert met o.a. 
de Misa Criolla, ook als pro-
jectzanger mogelijk. Meer 
info: www.algemeenzang-
koormaartensdijk.nl

Fietsen/ brommers
Giant metro cs2 
DAMESFIETS 7 versn. 
Verende voorvork en zadelpen 
+ extra slot, i.z.g.st. €225,-. 
Tel. 06-29506849

Personeel gevraagd
Wij zijn opzoek naar;
Vierklank BEZORGERS!
Informeer op info@vierklank.
nl of er een wijk openstaat bij 
jou in de buurt.
We hebben per direct wij-
ken in Bilthoven/De Bilt en 
Groenekan! Bellen mag ook 
0346 211215.

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.

Ervaren docente helpt u 
graag met Engelse en Franse 
CONVERSATIELESSEN. 

We oefenen vooral de spreek- 
en luistervaardigheid en kijken 
vooral wat er “weggezakt “ 
is. Makkelijk voor een vol-
gende vakantie of voor uw 
werk? Ik woon in de Leyen, 
tel: 0651412055. Prijs 20 euro 
per uur.

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 in Groenekan. 
Ruimte voor atelier en/of 
opslag 54 m2 €350,- excl. 
g/w/l Tel. 06-18083385

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

Reanimatiecursus

In het Rode Kruisgebouw aan de St. Laurens-
weg13 in De Bilt wordt in oktober een 2-daagse 
cursus reanimeren gegeven. Op woensdag 4 en 11 
oktober steeds van 19.30 - 22.30. Aanmelden en 
meer info via website www.reanimatieonderwijs.
nl of 06-81579738. Er zijn ziektekostenverzeke-
ringen die de kosten van de cursus vergoeden.

Fluisterboot in Molenpolder

Geniet van de nazomer en vaar met de gids van 
Staatsbosbeheer op 30 september door de Molen-
polder tijdens de laatste vaartocht van het seizoen. 
In een stille fluisterboot kom je tot rust, en geniet 
je van het uitzicht over de petgaten en legakkers 
van dit oude veenlandschap. Speur samen met de 
gids naar de dieren in dit gebied, zoals ringslang 
en purperreiger, en maak een tussenstop bij het 
trilveen: ervaar hoe dit “drijvend land” loopt. 
Aanvangstijd 10.00 uur. Meer info en reserve-
ren via staatsbosbeheer.nl. Met je eigen groep 
een vaartocht doen? Informeer via utrechtwest@
staatsbosbeheer.nl.

Kernen en 
Tentoonstellingen

Op het ogenblijk reist de tentoonstelling 100 jaar Bilthoven door de kern 
Bitlhoven. De tentoonstelling is van 17 september t/m 15 oktober in de 
Centrumkerk, Julianalaan 42 te Bilthoven bewonderen.

Vanaf zaterdag 30 september zal er in Dijckstate aan het Maertensplein te 
Maartensdijk de kerntentoonstelling gehouden worden over het ontstaan en 
de geschiedenis van Maartensdijk. De openingstijden zijn op zaterdag 30-9 
van 15.00 tot 17.30u, op maandag 2-10 van 15.00 tot 17.00u, op dinsdag 3-10 
van 19.00 tot 21.00u, op woensdag 4-10 van 15.00 tot 17.00u en op donder-
dag 5-10 van 10.00 tot 12.00 uur. Op maandag 2 oktober is er om 10.00u een 
lezing door Theo Schouten.

In Westbroek - als laatste kern van de voormalige gemeente Maartensdijk - zal 
er eind oktober in Molen de Kraai een tentoonstelling worden gehouden over 
het ontstaan en de geschiedenis van Westbroek. Tenslotte zal er in november 
in het HF Witte Centrum een tentoonstelling worden ingericht over het ont-
staan en de geschiedenis van De Bilt. Definitieve data, tijdstip van de officiële 
openingen en de overige data en openingstijden is te vinden op website www.
vanzoddetotpleisterplaaats.nl. [HvdB]

Het is goed de jeugd voor te bereiden
dat brand zich snel kan verspreiden
dus leren schoolgroepen vier
op een bekwame manier
brandrisico’s te onderscheiden

Guus Geebel Limerick

Vers vlees van 
Maartensdijkse bodem..!

 Zaterdag 30 september vanaf 14.00 uur.
 

Wij slachten een stier (Belgisch blauw) en 
twee varkens (bonte Bentheimer) dit vlees wordt 

door onze huisslager uitgebeend en bereid.
 

U kunt vooraf uw 
vleespakket bestellen v.a. 5 kilo

 

Hoeve Rustoord 
Dorpsweg 2  -  3738CE Maartensdijk

Tel 0622369773  -  gertjan@hoeverustoord.nl
www.hoeverustoord.nl
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FC De Bilt bekert verder
 

Na een serie verdienstelijke oefen-
wedstrijden, stonden de afgelopen 
drie zaterdagen in het teken van 
bekerwedstrijden. FC De Bilt was 
ingedeeld in een poule met De Val-
leivogels, SV Meerkerk en PVC. 
Deze ploegen komen ook uit in de 
tweede klasse, dus dat beloofde 
mooie krachtmetingen te worden.
 
Op zaterdag 2 september begon 
FC De Bilt met een thuiswedstrijd 
tegen PVC. De zondag-tweede-
klasser uit Utrecht viel zwaar tegen 
en van een serieuze krachtmeting 
was geen sprake. Voor rust scoor-
den Sam Eerdmans en Robert-Jan 
Sneller. Na rust rolde de thuis-
ploeg de tegenstander volledig op 
met doelpunten van Bobby Rey-
erse (2x), Erwin Korthals (2x) en 
nog een doelpunt van Robert-Jan 

werd het een 7-0 overwinning. Een 
week later reisde de ploeg van trai-
ner Alain Hijman naar Meerkerk, 
waar het de plaatselijke SV ont-
moette. Deze wedstrijd was aan-
merkelijk spannender. Toch werd 
de 0-2 overwinning al in de eerste 
helft bereikt. Doelpunten van San-
der van den Berg en Robbert-Jan 
Sneller.

Knock-out
De laatste poulewedstrijd was op 
zaterdag 16 september tegen De 
Valleivogels uit Scherpenzeel. 
De Vogels hadden eveneens twee 
wedstrijden gewonnen en dus was 
het al bekend dat beide teams zich 
hadden geplaatst voor de knock-
out-fase. Ondanks dat wilden 
beide teams een goede wedstrijd 
op de mat leggen om met een goed 

gevoel de competitie in te gaan. 
Ze waren duidelijk aan elkaar ge-
waagd en het spel golfde heen en 
weer. Aan beide kanten ontstonden 
wel kansen, maar de keepers wis-
ten met prima reddingen hun doel 
schoon te houden. Een treffer vlak 
voor tijd van Bobby Reyerse werd 
wegens buitenspel geannuleerd. 

Vervolg
Gezien het betere doelsaldo van 
FC De Bilt is de Biltse formatie 
als eerste in de poule geëindigd 
en gaat binnenkort horen wie de 
tegenstander wordt in de volgende 
ronde. Komende zaterdag speelt 
FC De Bilt uit tegen CDW in Wijk 
bij Duurstede en op 30 september 
om 14.00 uur vindt de eerste thuis-
wedstrijd in de competitie plaatst 
tegen vv De Meern.

TZ komt tekort tegen TOP
TZ kent tot nu toe een ongelukkige seizoenstart. De ploeg is nog niet in goede doen en daarnaast 

mist de ploeg regelmatig spelers op trainingen of wedstrijden vanwege blessures,
werk of een schorsing. 

De derde wedstrijd stond op het 
programma tegen TOP (Arnemui-
den). Deze wedstrijd moest nog 
gespeeld worden zonder Luke van 
Kouterik. Hij staat een langere tijd 
langs de kant en begint volgende 
week langzaam weer met trainen. 
Op zijn plek speelde Geert Drost.

Time Out
De start van de wedstrijd was prima, 
via twee treffers van het eerste aan-
valsvak werd een 2 - 0 voorsprong 

genomen. Het tweede aanvalsvak 
had meer moeite om de korf te vin-
den. Daarnaast had de verdediging 
het lastig. TOP nam het initiatief 
van de wedstrijd over en was met 
name in de afronding doeltreffen-
der. Via een run van 5 doelpunten 
pakte de gasten een voorsprong van 
3 - 8. Trainer Iwan Hazendonk nam 
een time out om de ploeg weer op 
het goede spoor te zetten. Dit zorg-
de er wel voor dat TZ beter in de 
wedstrijd kwam, maar TOP kwam 

niet in de problemen. Met 9 - 12 
werd de kleedkamer opgezocht.

Knokken
In de tweede helft bracht TOP de 
voorsprong weer naar vijf doelpun-
ten. Maar in de daarop volgende 
fase knokte TZ zich terug in de 
wedstrijd. De ploeg  bracht meer 
strijd in de verdediging. Dit zorgde 
voor kortere aanvallen bij TOP, TZ 
kon profiteren en kwam op 14 -15. 
TZ had korte tijd kans op de ge-
lijkmaker maar al snel wist TOP de 
kansen weer af te ronden en besliste 
de ploeg de wedstrijd. Aan het ein-
de van de wedstrijd stond er 21 - 25 
op het bord.

Schep
TZ zal moeten zorgen dat er op 
meerdere vlakken een schep bo-
venop gedaan wordt. Afgelopen 
zaterdag was dit al waar te nemen, 
maar het was nog onvoldoende. 
Deze aanknopingspunten moeten 
worden vastgegrepen voor verder 
herstel. Volgende week speelt men 
uit tegen koploper Sporting Delta. 
Dit is de ploeg van oud trainer Eric 
Geijtenbeek. 

De gebroeders Drost en de steun voor de dames Anouk en Rianne.
(foto Hester Ploeg-van Laatum)

DOS niet opgewassen tegen DeetosSnel
Met drie punten uit de eerste twee wedstrijden kende DOS een goede start van de 

veldcompetitie 2017-2018. Zaterdag ontving DOS het sterke DeetosSnel, dat als een van de 
titelkandidaten geldt. Het verschil tussen beide teams was zaterdag te groot. Waar de thuisploeg 

spelers in het veld bracht, die enkele seizoenen geleden nog in de 2e klasse speelden, brachten 
de gasten spelers met Korfballeague ervaring in het veld. 

Na een kwartier spelen stond er 
evenwel een 5-5 tussenstand op 
het scorebord. DOS had zojuist de 
eerste demarrage van DeetosSnel 
gepareerd en dacht aan meer. Maar 
waar DeetosSnel verder opscha-
kelde viel de thuisploeg compleet 
stil. DOS creëerde nog wel vol-
doende kansen maar kende teveel 
één-schots-aanvallen en een te laag 
schotpercentage. De Dordtse ploeg 
speelde langere aanvallen met veel 
beweging en hoog tempo met en 
zonder bal. Het duurde tot de laat-
ste minuut voor rust voordat de 

thuisploeg de korf weer vond. Dee-
tosSnel had in die twintig minuten 
wel negen maal de korf gevonden, 
waardoor de wedstrijd voor de pau-
ze al was beslist.

Groot
Na de 5-14 ruststand bleef het ver-
schil tussen beide teams groot, al 
gaven de Westbroekers niet op. 
DOS wist, dat dit seizoen tegen 
sterke tegenstanders dit soort uitsla-
gen er tussen zouden kunnen zitten. 
Bij de eindstand van 13-26 moet 
niet te lang worden stilgestaan.

In het verleden heeft het jonge team 
van DOS geregeld laten zien snelle 
leerlingen te zijn. Met dat in het 
achterhoofd is er voldoende ver-
trouwen voor de komende wedstrij-
den; te beginnen aanstaande zater-
dag tegen alweer een titelkandidaat, 
TOP uit Arnemuiden.

DOS toont strijdlust in de 
aanhoudende miezerregen valt 

zeker te prijzen. 

SVM nog niet klaar 
voor competitiestart

In de laatste poule-bekerwedstrijd ontving SVM thuis streekgenoot 
Altius uit Hilversum .Om een ronde verder te komen moest er 
gewonnen worden.

Voordat de trouwe aanhang goed en wel zat kwam Altius al op voor-
sprong. Altius was heer en meester op het veld. SVM speelde zonder 
bezieling, gaf (te) veel ruimte weg en kreeg geen grip op de wedstrijd. 
Al na een klein kwartier spelen stond de 0-3 op het bord. SVM kon er 
in het eerste half uur in feite niets tegenover stellen en mocht van geluk 
spreken dat Altius slordig met de kansen omging. Na de rust had SVM 
wat meer grip op de wedstrijd. Met wat meer energie en enkele omzet-
tingen kwam SVM na de 0 - 4 terug op 1 – 4, maar de geel-blauwe 
equipe van Kevin de Liefde verzuimde een tandje bij te zetten. Altius 
voerde de score nog op naar 1-7, waarbij de thuisclub slaapwandelend 
op alle fronten werd afgetroefd door een beter Altius. De technische 
staf heeft nog het nodige te doen in deze week van voorbereiding op 
de eerste (thuis-)competitiewedstrijd tegen FC Driebergen a.s. zaterdag 
om 14.30 uur. 

Roy Wijman, gadegeslagen door Diederick Hafkemeijer, duelleert met 
een tegenstanderom de bal. (foto Nanne de Vries)

Steuler nieuwe 
sponsor DOS E1

Er hangt al meer dan tien jaar een reclamebord van Steule op de 
accommodatie van DOS. Met ingang van dit seizoen is Steuler ook 
shirtsponsor van DOS E1. Op de foto Monique de Jong van Steuler 
met de spelers en trainers van het E1 team van DOS. Zoals meerdere 
Westbroekse bedrijven is Steuler nu combisponsor van DOS.
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advertentie

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!
Eerste 2 drankjes van het huis*

* Geldig van 1/9 - 1/10 en uitgezonderd gedisti lleerd

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

Nieuwe beheereenheid voor 
landgoederen

Op 1 januari 2018 begint Utrechts Landschap een nieuwe beheereenheid, die zich toelegt op het 
onderhoud van de landgoederen die in eigendom zijn. Diverse monumentale

landgoederen zijn afgelopen jaren opgeknapt.

Saskia van Dockum, directeur-
rentmeester: ‘Het merendeel van 
onze landgoederen ligt er nu prima 
bij. Maar de kunst is om dat zo te 
houden. We gaan voor een gespe-
cialiseerde beheereenheid, om deze 
cultuurhistorisch zo belangrijke 
landgoederen in stand te houden. 
Als eigenaar dragen we verant-
woordelijkheid voor de instand-
houding van dit belangrijke cultu-

rele kapitaal binnen onze provincie. 
‘We willen het kwaliteitsniveau 
waarborgen door onze boswach-
ter Joris, die dit specialisme in 
groenbeheer uitstekend beheerst, 
de leiding te geven over een aparte 
beheereenheid voor alle landgoe-
deren.’ Samen met een voorman en 
een vrijwilligersploeg van Land-
schap Erfgoed Utrecht zal Joris 
Hellevoort zich volledig toeleggen 

op de landgoederen en buitenplaat-
sen van Utrechts Landschap. Er is 
nog wel wat werk te verzetten, weet 
Saskia van Dockum. ‘Op een aantal 
landgoederen en buitenplaatsen kan 
het kwaliteitsniveau nog een tandje 
verbeterd worden. Met de nieuwe 
beheereenheid kunnen we dat de 
komende jaren aanpakken.’

Volop animo
Van Dockum verwacht dat de be-
kendheid van de landgoederen al-
leen maar zal toenemen. ‘Nu al zien 
we dat steeds meer inwoners in hun 
vrije tijd onze landgoederen weten 
te vinden. Landgoed Beerschoten 
in De Bilt telt bijvoorbeeld tiendui-
zenden bezoekers per jaar. Ook bij 
groene vrijwilligers is er volop ani-
mo, weten we. Mensen vinden het 
zinvol om een tastbare bijdrage te 
leveren aan het culturele erfgoed in 
hun eigen woonomgeving. En dat 
vinden wij weer heel prettig, want 
alleen met steun van de Utrechtse 
bevolking kunnen we ons belang-
rijke werk uitvoeren.’

(Kim Slaats) 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
20-09
Do.

21-09
Vr.

22-09

Kalfsbiefstuk 
met béarnaisesaus

of
Gamba`s in knoflookboter 

met pasta
of

Provençaalse quiche 
met tomatensaus

€ 11,-

Woe.
27-09
Do.

28-09
Vr.

29-09

Saté van varkenshaas
met frietjes en sla

of
Duo van dorade- en makreelfilet 

met citroensaus
of

Lasagna van sandwich-brood, 
tomaten en aubergine tapenade

€ 11,-

September: Speciale actie op zaterdag!

•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

advertentie

Sandwijck is van oorsprong een uithof van het klooster Oostbroek, op het 
gelijknamige landgoed in het zuidelijkste puntje van De Bilt.

Joris Hellevoort gaat zich volledig toeleggen op de landgoederen en 
buitenplaatsen van het Utrechts Landschap. 

IVN-
Paddenstoelenwandeling 

Iedereen is van harte uitgenodigd samen met IVN-kenners op zoek te 
gaan naar paddenstoelen aan de randen van het Willem Arntsz bos op 
zondag 24 september. De Locatie is het Willem Arntszbos, Den Dol-
der (natuurterrein van Stichting Het Utrechts Landschap). De start is 
om 11.00 uur op parkeerplaats Boerderijlaantje, tegenover de manege, 
te bereiken via hoofdingang Willem Arntszhoeve. De wandeling duurt 
ongeveer twee uur. Aanmelding niet nodig, Honden mogen thuis blij-
ven. Meer informatie: Ina v.d. Berge (tel. 030 2286511). 

(Roel Maas-Bakker)

Twee fraaie Vliegenzwammen. De Vliegenzwam is een soortgenoot van 
de zeer giftige Groene knolamaniet.

Koffieconcert in Huize Gaudeamus

Op zondag 1 oktober wordt een koffieconcert verzorgd door de Geor-
gische pianiste Ketevan Sharumashvili die eerder al indruk maakte 
toen zij in Huize Gaudeamus de muzikale ouverture verzorgde bij een 
van de maandelijkse Huisvriendenavonden. Het programma vermeldt 
werk van Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Frederic Chopin, 
Alexander Scriabin en van Sergej Prokofjev. Kaarten kunnen worden 
gereserveerd via concerten.huizegaudeamus@gmail.com

Beleef de Vogeltrek in De Bilt 
Op zaterdag 30 september neemt de Vogelwacht Utrecht samen met Vogelbescherming 

Nederland deel aan de internationale vogel-tel-dag. In meer dan 35 landen in heel Europa 
wordt er op hetzelfde moment vogels geteld. In Nederland gebeurt dit op meer dan 150 

telposten. De trektelgroep staat vanaf 7.30 uur bij de telpost De Jacobssteeg
(op het bruggetje over de Biltse Grift). 

Dit jaar verzamelt de Slowaakse 
partnerorganisatie van Vogelbe-
scherming alle gegevens voor heel 
Europa. Vogelbescherming Ne-
derland maakt op zaterdagavond 
de top 10 bekend. Het najaar is dé 
tijd van het jaar om een recordaan-
tal vogels te zien. Veel vogels die 
bij ons hebben gebroed trekken nu 
naar het warmere zuiden. Vanuit 
het hoge noorden komen vogels 
naar ons land om te overwinteren of 
ze trekken in die tijd door ons land.

Natuurliefhebbers
Voor vogelaars en natuurliefhebbers 
is dit het moment om naar buiten te 
gaan, de vogels te zien én te tellen. 

Op ruim 150 locaties kan men ze op 
30 september tegenkomen. Ook bij 
telpost De Jacobssteeg wordt druk 
geteld. Vogelwerkgroep Utrecht/De 
Bilt is hier vanaf 7.30 uur paraat om 
de overvliegende vogels te turven. 
Men bereikt de telpost door vanaf 
de Utrechtse weg het pad tegenover 
het van der Valkrestaurant in te lo-
pen. Er wordt geteld tot omstreeks 
12.00 uur. Mocht iemand op 30 
september verhinderd zijn: er wordt 
in principe iedere woensdag en za-
terdagochtend geteld op deze plek. 
Iedereen is welkom Vorig jaar werd 
in Nederland tijdens de BirdWatch 
552.455 vogels geteld, 199 soorten 
in totaal.         (Anton Schortinghuis) 

Vogeltelling in 2016. 
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