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De motie zal door Anne Doedens 
worden ingediend. Doedens: ‘Hier-
voor is breed draagvlak aan het ont-
staan. De coalitie sprak zich er reeds 
positief over uit en ook buiten de  
coalitie groeit de concrete steun. 
Meer fracties zullen worden bena-
derd. Ik ben voornemens de motie 
voor de komende raadvergadering in 
te dienen’.

Zichtbaar
In de ontwerp-motie constateren de 
indieners, dat zichtbare herinnering 
aan het bestuurlijke verleden van 
de gemeente de voor het bestuurlijk 
functioneren nodige gemeenschaps-
zin bevordert en dat de gemeente De 
Bilt over cultuurschatten beschikt, 
die in de voormalige gemeente Maar-
tensdijk een centrale plaats innamen. 
Tot deze cultuurschatten wordt ook 
de grote 18de eeuwse kaart gere-
kend, die tot het jaar 2000 in de voor-
malige trouwzaal en B&W-kamer 
van de voormalige gemeente Maar-
tensdijk hing en dat hetzelfde geldt 
voor de schilderijen van Adri Pieck 

met betrekking tot het Maartens-
dijkse gemeentebestuur die te zien 
waren in de hal van het voormalige  
Maartensdijkse gemeentehuis.  
De motie concludeert dat plaatsing 
in de Mathildezaal van Jagtlust deze 
cultuurschatten een nuttige en ver-
diende functie geeft.

Opdracht
De motie draagt het College op om 
maatregelen te nemen die er toe lei-
den dat genoemde kaart een zichtba-
re plaats krijgt in de Mathildezaal en 
dat minstens één schilderij van Adri 
Pieck een zichtbare plaats krijgt in 
het Biltse gemeentehuis.

Adrie Pieck zichtbaar in Jagtlust?
door Henk van de Bunt

In de aanstaande gemeenteraadsvergadering op 29 september zal een motie worden ingediend 
met de bedoeling voor zichtbare herinneringen aan het bestuurlijke verleden 

van de gemeente Maartensdijk in gemeentehuis Jagtlust te Bilthoven een plaats te vinden. 

V.l.n.r. Johan Slootweg (SGP), Anne Doedens (VVD) en Nico Jansen (CU): 
Drie Maartensdijke fractievoorzitters, die naast anderen de motie zullen 
steunen.

De drukbezochte korpsavond werd 
geopend door Frank Slob, com-
mandant van  het brandweerdistrict 
Binnensticht-Lekstroom van de Vei-
ligheidsregio Utrecht (VRU). Het 
brandweerkorps De Bilt maakt daar 
deel van uit. Slob heet iedereen wel-
kom en merkt op dat hij net als bij an-
dere korpsen die hij bezocht een heel 
sterk wij-gevoel ontmoet. Hij noemt 
dat de kracht van de brandweer. Slob 
hoopt dat er op den duur ook een 
VRU-gevoel gaat ontstaan.

Zeskamp
Voordat districtcommandant Frank 
Slob de uitslag van de zeskamp be-
kendmaakt vraagt hij een applaus 

voor de mensen die bij de organisa-
tie ervan betrokken zijn geweest. Er 
namen zeven teams deel aan de zes-
kamp. Het team van De Bilt werd met 
18 punten laatste, maar kreeg deson-
danks een daverend applaus. Num-
mer zes werd het team van de post 
Maartensdijk met 22 punten. Met 27 
punten werd Groenekan vijfde. Een 
team uit Bilthoven en de jeugdbrand-
weer eindigden allebei met 37 pun-
ten op de derde plaats. Nummer twee 
met 41 punten werd het andere Bilt-
hovense team. De wisselbeker van de 
gemeente De Bilt werd door Frank 
Slob uitgereikt aan het team van de 
post Westbroek, dat met 44 punten 
winnaar werd. 

Trots
Burgemeester Gerritsen spreekt zijn 
enorme waardering uit voor wat de 
brandweer doet voor de veiligheid 
van de inwoners van de gemeente De 
Bilt. ‘Ik ben er trots op dat alle vijf 
posten die in de gemeente De Bilt 
zijn aan de zeskamp deelnamen.’ Hij 
hoopt dat ondanks het opgaan in de 
regio het verband tussen de vijf pos-
ten blijft bestaan en avonden als deze 
georganiseerd kunnen blijven wor-
den. ‘Want jullie horen bij elkaar.’ 
Gerritsen vindt het geweldig dat in 
de gemeente De Bilt de oefenbereid-
heid zo hoog is. ‘Het afgelopen jaar 
is voor de posten een moeilijk jaar 
geweest. Een jaar waarin de regiona-

lisering zijn beslag gekregen heeft en 
waarbij de Veiligheidsregio Utrecht 
de nieuwe werkgever werd.’ Gerrit-

sen hoopt dat de brandweer De Bilt 
er op een goede manier doorheen zal 
komen.

Brandweerpost Westbroek
wint zeskamp

door Guus Geebel

Zaterdag 17 september vond op de brandweerpost Bilthoven aan de Leijenseweg de jaarlijkse 
brandweeravond van het korps De Bilt plaats. De vijf posten waaruit het brandweerkorps bestaat 

hadden ’s middags met zeven teams tijdens een zeskamp gestreden om de wisselbeker van de 
gemeente De Bilt. Burgemeester Arjen Gerritsen reikte de certiicaten en diploma’s uit. 

Het team van de brandweerpost Westbroek toont de wisselbeker. 

Zie pag. 15, 16 en 17

Eerste prijs voor bigband
Op zondag 18 september nam de bigband van de Biltse Muziekschool o.l.v. 
Martin de Boer deel aan het jaarlijks Muziekfestival te Austerlitz. Vanwege de 
sombere weersvoorspelling had de organisatie besloten het evenement niet te 
laten plaatsvinden op het dorpslein en in de muziektent, maar in het dorpshuis. 
De sfeer was er niet minder om, de akoestiek zelfs beter. De Biltse Muziek-
school behaalde met het nummer ‘Gig Bag’ van Les Sabina 71 (van maximaal 
80 te behalen) punten en liet daarmee de ander prijswinnaars ruim achter zich. 
De bigband speelde klassiekers zoals Tuxedo Junction van Glenn Miller, maar 
ook bewerkingen van hedendaags werk (zoals van de popgroep Chicago) en 
originele voor bigband geschreven werken. 
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

25/9	•	10.30u	-	Mevr.	ds.	B.L.	Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/9	•	9.00u	-	Ds.	W.J.	Dekker,	Delft

25/9	•	18.30u	-	Ds.	P.J.	Teeuw,	Papendrecht

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
25/9	•	10.30u	-	Dhr.	W.T.	Hollart,	

Noordwijk

Evangelische Gemeenschap ‘De 
Koperwiek’

25/9	•	10.00u	-	Dhr.	Wessel	de	Jonge,		
Den	Haag

R.K. Kerk O.L. Vrouw
25/9	•	10.30u	-	Mevr.	A.	Veldhuis	

	en	dhr.	M.	Meijer

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

25/9	•	9.30	-	Ds.	R.	ter	Beek,	Soest
25/9	•	16.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma

Hervormde Gemeente Dorpskerk
25/9	•	10.00u	-	Ds.	W.G.	v.d.	Top,	

Hazerswoude
25/9	•	19.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
25/9	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

25/9	•	19.30u	-	Taizédienst

Pr. Gem. Opstandingskerk
25/9	•	10.00u	–	mevr.	ds.	E.H.W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
25/9	•	10.00u	-	Woord-	en	

Communieviering,	W.	Eurlings

Volle Evangelie Gemeente
25/9	•	10.00u	-	Dhr.	Bert	Niehof

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel
25/9	•	10.30u	-	Ds.	E.	A.	Visser

PKN - Herv. Kerk
25/9	•	10.00u	-	Kand.	G.A.	van	Ginkel,	

Maartensdijk
25/9	•	18.30u	-	Kand.	J.A.	de	Kruijf,		

Oud	Alblas

Herst. Herv. Kerk
25/9	•	10.30		en	18.00u	-		

Ds.	R.P.	van	Rooijen

Onderwegkerkje Blauwkapel
25/9	•	10.00u	-	Prof.	dr.	B.	Smalhout

Hollandsche Rading
PKN - Kapel	

25/9	•	11.00	uur	-	Mevr.	Alice	van	
Halsema-Soest

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

25/9	•	10.00u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer
25/9	•	18.30u	-	Ds.	J.	de	Wit,	Jaarsveld

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

25/9	•	9.30u	-	Mevr.	Alice	van		
Halsema-Soest

St. Maartenskerk
24/9	•	19.00u	-	Eucharistieviering,	

Pastor	Jozef	Wissink
25/9	•	9.30u	-	Gezamenlijke	viering	

	in	de	Ontmoetingskerk

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

25/9	•	10.00	en	18.30u	-	Ds.	J.F.	Ezinga

PKN - Herv. Kerk
25/9	•	10.00u	-		

Ds.	P.G.	Oskamp,	Waverveen
25/9	•	18.30u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan

Kracht van rituelen

De	 eerste	 bijeenkomst	 o.l.v.	 Tina	
Geels	is	donderdag	22	september	in	
De	Woudkapel.	Aanvang	20.00	uur.	
Zie	ook	www.woudkapel.nl

Fietsgilde ‘t Gooi 

Fietsgilde	‘t	Gooi	rijdt	zaterdag	24	
september	de	middagtocht	‘Natuur-
brug’,	 vertrek	 om	 13.30	 uur	 van	
Kerkbrink	 Hilversum	 (Museum).	
en	 op	 woensdag	 28	 september	
alweer	de	laatste	tocht	van	dit	jaar,	
de	 dagtocht	 ‘Soesterduinen’,	 ver-
trek	 om	 10.00	 uur	 van	 Kerkbrink	
Hilversum	 (Museum).	 Voor	 meer	
informatie	over	deze	en	de	overige	

tochten	van	Fietsgilde	 ’t	Gooi,	 zie	
www.fietsgilde.nl

Amnesty in de bibliotheek

Op	zaterdag	24	september	a.s.	staat	
Amnesty	 International	 van	 11.00	
tot	 12.30	 uur	 met	 een	 stand	 in	 de	
openbare	 bibliotheek	 van	 Biltho-
ven.	 Daar	 kunt	 u	 uw	 handteke-
ning	zetten	onder	petities	waarmee	
Amnesty	 bij	 regeringen	 aandacht	
vraagt	 voor	 gewetensgevange-
nen	 waarvan	 de	 mensenrechten	
geschonden	 worden.	 Ook	 is	 er	
informatie	over	Amnesty	zelf.

2e hands op zorgboerderij

Er	 is	dit	najaar	weer	een	2e	hands	
kinderkleding-	 en	 speelgoedmarkt	
in	De	Bilt.	Op	het	erf	van	zorgboer-
derij	Nieuw	Bureveld	/	Landwinkel	
De	Hooierij	wordt	op	zaterdagoch-
tend	24	september	weer	een	markt	
gehouden	waar	2e	hands	kinderkle-
ding	en	speelgoed	verkocht	wordt.	
De	 verkoop	 is	 van	 9.00	 uur	 tot	
11.30	uur.	De	boerderij/	landwinkel	
is	gelegen	aan	de	Universiteitsweg	
1	 in	De	Bilt	 (tegenover	voormalig	
tuincentrum	Europatuin).	

Taizéviering in Immanuëlkerk

Op	zondag	25	september	 is	er	een	
Taizéviering	 in	 de	 Immanuëlkerk	
in	 De	 Bilt,	 Soestdijkseweg-Zuid	
nr.	 49.	 De	 meditatieve	 viering	 in	
de	sfeer	van	het	Franse	klooster	in	
Taizé	 begint	 om	 19.30	 uur.	 Na	 de	
viering	kan	er	 in	de	zaal	achter	de	
kerk	koffie	of	thee	worden	gedron-
ken	en	worden	nagepraat.	Van	harte	
welkom!

Soefi bijeenkomst
	
Op	 zondag	 25	 september	 verzorgt	
het	 Soefi	 Centrum	 Utrecht/Bilt-
hoven	 een	 universele	 eredienst	
in	 Huize	 het	 Oosten,	 ingang	 Jan	
Steenlaan	 25,	 Bilthoven.	Aanvang	
11.00	 uur.	 Het	 thema	 is:	 “ontwa-
ken”.	 Het	 Soefisme	 is	 een	 religi-
euze	 levensbenadering,	 gebaseerd	
op	geestelijke	vrijheid,	respect	voor	
alle	 religies	en	het	bewust	ervaren	
van	het	dagelijks	leven	als	bron	van	
spirituele	groei.
(www.soefi.nl)	

Themadienst ‘Hoop’  
in Ontmoetingskerk

Op	 zondag	 25	 september	 2011	
wordt	er	om	17.00	uur	een	bijzon-
dere	 dienst	 gehouden	 in	 de	 Ont-
moetingskerk	in	Maartensdijk.	Het	
thema	 is	 ‘Hoop’.	 	 Aan	 de	 dienst	

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster:	Mevr.	Birgitte	van	Manen	-	van	Haren

Gespecialiseerd in: Thuis	opbaren	*	Bloemwerk	*	Grafmonumenten	
	 Vooruitregeling/Wilsbeschikking	Uitvaart	

Door	onze	persoonlijke	aandacht,	kunnen	wij	de	uitvaart	geheel	
naar	uw	wensen	verzorgen.	
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Daniel van Utrecht
werkend vanuit 

christelijke 
levensovertuiging 

Dorpsweg	20,	Maartensdijk
0346-210700	

(dag	en	nacht	bereikbaar)

www.adcura.nl

Geboren
14	september	2011

Fedde
Zoon	van	Maaike	Fijen	en		

Warner	Harmsen		
Tolakkerweg	76

Hollandsche	Rading

Salsalessen
Stichting Casa Latina organiseert 
regelmatig culturele activiteiten 
voor Latijns-Amerikanen en Neder-
landers. Muziek en dans is hiervan 
een onderdeel zoals de salsa. Op 
maandag 26 september om 19:00 
uur gaan wij van start met salsa- 
lessen (totaal 10 lessen) voor begin-
ners (met of zonder partner). Plaats: 
buurthuis SWO-Duiventil - Jas-
mijnstraat 6 - De Bilt Voor meer in-
formatie bel naar 06-22627767. Sal-
sa dansen kan ook iedere 3e vrijdag 
van de maand met Salsa en Bachata 
workshop + tapas in Club Brillante, 
Biltstraat 337, Utrecht

Oud papier 
Hollandsche 

Rading
Zaterdag	24	september	wordt	door	
muziekvereniging	Kunst	&	Genoe-
gen	oud	papier	in	Hollandsche	Ra-
ding	ingezameld.	

De	 wagen	 vertrekt	 om	 9.00	 uur	
vanaf	‘Het	Rondje’.	U	wordt	vrien-
delijk	verzocht	de	papiercontainers	
en/of	 het	 goed	 gebundelde	 papier	
tijdig	aan	de	weg	te	zetten.

wordt	muzikaal	medewerking	 ver-
leend	door	het	Alive	Gospel	Choir	
uit	Nieuwegein.	Dit	koor	bestaat	uit	
40	enthousiaste	mensen,	die	onder	
leiding	 van	 Edith	 Casteleyn,	 de	
zogenoemde	Black	American	Gos-
pels	 zingen.	 Iedereen	 is	 van	 harte	
uitgenodigd	 om	 deze	 dienst	 bij	 te	
wonen,	 de	 kerkzaal	 is	 open	 vanaf	
16.30	uur.

Fotoclub

Maandag	 26	 september	 komen	 de	
leden	 van	 de	 fotoclub	 weer	 bij-
een.	 De	 werkgroep	 Digitale	 foto-
bewerking	 geeft	 een	 presentatie.	
De	 6	 leden	 presenteren	 het	 werk	
van	 afgelopen	 tijd.	 Ook	 is	 er	 veel	
aandacht	voor	zwart	wit	 foto’s.	Er	
kunnen	 vragen	 gesteld	 worden	 en	
er	 wordt	 uitgelegd	 hoe	 bepaalde	
foto’s	tot	stand	zijn	gekomen.
De	 bijeenkomst	 wordt	 gehouden	
in	 het	 H.F.	 Witte	 Centrum,	 Henri	
Dunantplein	 4,	 De	 Bilt.	 De	 avond	
begint	 om	 20.00	 uur.	 Voor	 meer	
info	 op	 de	website	www.fotoclub-
bilthoven.nl	 of	 035	 5771318	 of	
0346	213363.

Zie voor meer berichten pagina 14
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De	geschiedenis	van	het	Joods	werk-
dorp	 vormt	 het	 tweede	 deel	 van	 de	
tentoonstelling.	Er	worden	documen-
taire	 ilms	 vertoond	 over	 de	 periode	
1934-1941.	 Bovendien	 zullen	 er	 fo-
to’s	zijn	van	de	Amerikaans	-	Russi-
sche	fotograaf	Roman	Vishniac	uit	die	
periode.	Een	bezoek	aan	dit	gebouw	
en	daarmee	aan	de	 tentoonstellingen	
is	 de	 tocht	 er	 naar	 toe	 zeker	 waard.	
De	tentoonstelling	over	de	geschiede-
nis	van	het	gebouw	is	boeiend	en	de	
collectie	van	het	echtpaar	van	Schaik	
past	heel	goed	in	deze	omgeving.	Op	
de	 eerste	dag	vonden	165	bezoekers	
de	weg	naar	het	Slootdorpse	museum	

en	ook	de	volgende	dag	waren	er	nog	
meer	bezoekers,	die	de	inspanningen	
van	Wim	en	Hella	van	Schaik	zeer	ap-
preciëren.	

Geschiedenis
Het	Joods	Werkdorp	werd	in	1934	in	
de	pas	droog	gevallen	Wieringermeer	
gebouwd	voor	en	door	 jonge	Joodse	
vluchtelingen,	die	hier	een	opleiding	
tot	 boer	of	 bouwvakker	konden	vol-
gen	om	na	 twee	 jaar	 te	kunnen	emi-
greren.	 Zij	 hebben	 in	 het	 kader	 van	
hun	 opleiding	 tot	 bouwvakker	 het	
toenmalige	 gemeenschapshuis	 en	 de	
woonbarakken	 gebouwd.	 Hiervan	 is	

het	 gemeenschapshuis	 nog	 intact	 en	
in	zeer	goede	staat.	Het	is	een	Rijks-
monument,	maar	stond	al	 jaren	leeg.	
Wim	 van	 Schaik:	 ‘Van	 9	 september	
tot	 en	met	 9	 oktober	 is	 er	 een	 tijde-
lijke	 tentoonstelling	 ingericht	 in	 het	
gebouw.	Op	deze	manier	kan	hopelijk	
worden	 aangetoond	 dat	 de	 bestem-
ming	 museum	 een	 zeer	 reële	 moge-
lijkheid	 is	 voor	 de	 toekomst.	 Onze	
collectie,	die	ik	heel	graag	bij	elkaar	
zou	willen	houden	past	hier	heel	goed	
in.	De	collectie	wordt	dan	weer	zicht-
baar	voor	iedereen’.	

Bijdragen
Hella	 en	 Wim	 van	 Schaik	 vertellen	
verder	 voor	 deze	 tijdelijke	 tentoon-
stelling	veel	medewerking	te	hebben	
gekregen	van	mensen	uit	de	buurt	en	
van	 lokale	 bedrijven.	 Hieruit	 maken	
zij	op	dat	dit	idee	positief	ontvangen	
wordt.	 De	 praktische	 uitvoering	 van	
de	 tentoonstelling	 is	 voor	 het	 groot-
ste	 deel	 in	 handen	 van	 (27)	 lokale	
vrijwilligers.	Het	dorpje	Kolhorn	ligt	
ongeveer	5	km.	verderop	en	heeft	een	
prachtig	beschermd	dorpsgezicht.	En	
Kolhorn	ligt	aan	de	bekende	Westfrie-
se	Omringdijk	die	nu	helemaal	in	de	
belangstelling	 staat.	 Allemaal	 extra	
redenen	om	de	komende	periode	eens	
richting	Wieringermeer	af	te	reizen.

Expositie in De Bilt
Ook	 gemeentelijke	 politieke	 functi-
onarissen	 bezochten	 de	 tentoonstel-
ling	 in	 Slootdorp.	 Zij	 zouden	 graag	
zien	dat	na	aloop	van	de	expositie	in	
Slootdorp	in	De	Bilt	een	expositie	van	
genoemd	en	ander	werk	plaatsvindt.

De	VVD-fractie	zal	een	en	ander	mo-
tiveren	 in	 de	 raadsvergadering	 van	
29	september	en	aan	het	college	van	

B&W	 vragen	 om	 in	 overleg	 met	 de	
heer	 en	mevrouw	Van	Schaik	 te	 tre-
den.

De	 tentoonstelling	 duurt	 tot	 en	 met	
zondag	 9	 oktober.	 Openingsdagen:	
donderdag,	vrijdag,	zaterdag	en	zon-
dag.	Openingstijden	van	11.00	uur	tot	
16.00	uur.	Het	adres	is:	Nieuw	Joods	
Werkdorp,	 Nieuwesluizerweg	 42,	
Slootdorp.	

Groenekans echtpaar exposeert in 
Nieuw Joods Werkdorp

door Henk van de Bunt

De provincie Noord Holland heeft in haar programma Herbestemming een belangrijke plaats 
ingeruimd voor de gebouwen van het Joods Werkdorp in de Wieringermeer en in het kader daarvan 

gekozen voor de functie van museum. Om deze mogelijkheid te visualiseren is er tijdelijk een 
tentoonstelling ingericht die uit twee delen bestaat en waar ook een deel van de collectie van het 

Groenekanse echtpaar Wim en Hella van Schaik te zien is. Daarnaast werk van de Noord-Hollandse 
kunstenaars Dirk Breed en Peter Bes is er ook werk van andere schilders en van beeldhouwers. 

Hella en Wim van Schaik met een bezoeker in gesprek in de ‘Dirk Breed’-zaal.

Het	nieuw	te	bouwen	dorpshuis	komt	
op	 dezelfde	 plek	 bij	 het	 schoolcom-
plex	aan	de	Dennenlaan,	als	het	oude	
dorpshuis	 dat	 in	 december	 2005	 op	
instorten	 stond	 en	 werd	 afgebroken.	
De	 activiteiten	 werden	 daarna	 in	
een	 porto	 cabin	 achter	 de	 Bosberg-
school	ondergebracht	 en	dat	werd	al	
snel	 in	de	volksmond	 ‘De	Container	
genoemd’.	 De	 afgelopen	 jaren	 is	 er	
intensief	 overleg	 gevoerd	 met	 dors-
bewoners,	 tennisvereniging	 en	 de	
klankbordgroep.	Het	getoonde	resul-
taat	hiervan	tijdens	de	bijeenkomst	is	

een	 dorpshuis	 met	 een	 grote	 en	 een	
kleine	zaal,	 een	keuken	en	 toilet-	 en	
opbergruimten.	Het	geheel	ziet	er	ge-
degen	uit.

Uitleg
De	 wethouders	 Bert	 Kamminga	 en	
Arie-Jan	 Diteweg	 waren	 er,	 samen	
met	 hun	 medewerkers	 en	 Marianne	
van	Ammers	deed	de	uitleg.	Natuur-
lijk	werden	er	door	de	bewoners	kriti-
sche	vragen	gesteld	over	indeling,	af-
metingen	en	veiligheid.	Zelfs	vragen	
over	 deuren,	 dak,	 ramen	 en	 ruiten.	

Maar	de	algemene	indruk	is	dat	men	
er	tevreden	mee	is.	

Tijdens	 het	 tweede	 deel	 van	 de	 bij-
eenkomst	kwam	het	Waadpad	aan	de	
oostzijde	 van	 het	 dorp	 aan	 de	 orde.	
Het	Waadpad	is	een	wandelpad	dat	in	
het	kader	van	de	landinrichting	Noor-
derpark	 in	1995	aangelegd	zou	wor-
den	door	de	landinrichtingsdienst.Het	
pad	is	toen	maar	voor	een	klein	deel	
gelegd.	Nu	krijgt	het	een	vervolg	en	
loopt	dan	verder	langs	het	bestaande	
rijwielpad	tot	aan	het	schoolcomplex.	

Informatieavond Nieuw Dorpshuis 
Hollandsche Rading

door Kees Pijpers

Dinsdag 13 september waren er in het tijdelijke clubhuis in Hollandsche Rading, een ‘porto cabin’, 
ruim 60 bewoners aanwezig om te luisteren en te kijken naar de plannen van het nieuw te bouwen 

dorpshuis. Op de vele vragen kwamen antwoorden, inclusief de uitleg dat dit een ontwerp was 
waarop nog aanpassingen kunnen worden gemaakt.

Het tijdelijk dorpshuis in Hollandsche Rading was goed gevuld met ruim 60 belangstellenden.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Randweg perikelen

De	laatste	weken	laait	de	discussie	over	het	al	dan	niet	doortrekken	van	de	
randweg	weer	op.	Na	een	publicatie	van	de	BOF	wordt	ik	regelmatig	door	
inwoners	van	de	gemeente	en	vooral	die	van	De	Leijen,	aangesproken	met	
de	vraag	of	die	weg	er	komt.

D66	heeft	de	discussie	over	de	randweg	al	jaren	geleden	gesloten.	Het	door-
trekken	is	om	meerdere	redenen	niet	wenselijk:
-	 	Het	zou	een	aantasting	geven	van	meerdere	natuurgebieden
-	 	Het	zou	een	ideale	sluiproute	vormen	voor	regionaal	verkeer	van	Utrecht	

richting	Soest	en	Baarn	en	vice	versa.	
-	 Het	zou	een	aantasting	geven	van	de	leefbaarheid	in	de	wijk	De	Leijen.

Doortrekken	is	bovendien	niet	nodig,	omdat:
-	 	Op	de	hoofdroute	richting	noord/zuid	(de	Soestdijkseweg)	zien	we	al-

leen	in	de	spitsuren	ilevorming.	Het	wegennet	moet	je	niet	inrichten	op	
de	verkeerstromen	in	de	spitsuren.

-	 	De	ilevorming	door	sluiting	van	de	spoorwegovergang	bij	het	station	is	
binnenkort	verleden	tijd.

-	 	De	ilevorming	op	de	Leijenseweg,	en	daarmee	ook	op	het	omliggende	
wegennet,	is	met	de	komst	van	een	tunnel	daar	(op	iets	langere	termijn)	
eveneens	verleden	tijd.

Kortom;	er	zijn	meerdere	redenen	aan	te	wijzen	waarom	het	doortrekken	
van	de	randweg	een	gepasseerd	station	is.	Naast	de	fractie	van	D66	is	dat	
de	mening	van	een	grote	meerderheid	in	de	raad	(waaronder	VVD,	Groen-
Links/PvdA	en	ChristenUnie).

Laten	we	ophouden	onrust	te	zaaien	over	een	non	issue.

Frans Poot, fractievoorzitter D66

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Jubilarissen
Tijdens	de	prijsuitreiking	van	de	zeskamp	die	afgelopen	zaterdag	tussen	de	
vijf	 brandweerposten	 uit	De	Bilt	werd	 gehouden,	 huldigde	 burgemeester	
Gerritsen	 tevens	een	aantal	 jubilarissen	 in	de	categorie	12,5	 jaar,	20	 jaar,	
25	jaar,	30	jaar	en	35	jaar.	Marco	Schröder	behoort	tot	de	jubilarissen	die	
20	jaar	bij	de	brandweer	zijn.	De	burgemeester	had	voor	hem	een	speciaal	
woord.	Marco	is	voor	de	burgemeester	het	aanspreekpunt	voor	lokale	aan-
gelegenheden	en	Gerritsen	noemt	de	samenwerking	voortreffelijk.	[GG]

De jubilarissen met burgemeester Arjen Gerritsen.



VOORDEEL HELE WEEK

Sucadelappen 

Eigengemaakte 
Casselerrib
lekker voor de zuurkool

Nieuw-Zeelandse  
Entrecôte

Rookworst

500
gram 5.98

100
gram 1.20

100
gram 2.25

6.-

Reclame geldig vanaf 
donderdag 22 september
t/m woensdag 28 september

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Hamburgers
Tartaar
Duitse biefstuk

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Rauwe ham
Boterhamworst
Schouderham

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3.98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

3x 100
gram 4.49

Filet Americain
Hammousse
Sellerysalade

Eigengemaakt!

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.49

6 halen / 
     5 betalen

Grieks Braadstuk

Toppertje  van de week!

NOORDHOLLANDSE
GEITENKAAS CHEVRETTA

               NIEUW!!

500
gram 4.98

  DONDERDAG

10 soorten
 vleeswaren 

voor 

maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Filet, lekker gevuld 
met pruimen en abrikozen

Shoarma

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

1 Kg. 6.98

Diverse soorten

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

SAINT AGUR

100
gram 1.98

VERS GEBRANDE 

HERFSTMIX

250
gram 3.50

500
gram 4.50

3 voor

Broccoli
Héél kilo

0,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Zoete

Muskaatdruiven
Héél kilo - Max. 3 kilo per klant

•  Chili Concarne
 _____________________100 gRAM  0,89

•  Witlofschotel
MET HAM EN KAAS ________100 gRAM  0,89

•  gegrilde groenten
MET GEB. AARDAPPELS EN KIPPENPPOOT 

 _____________________100 gRAM  0,99

Comice extra

Handperen
Kilo

0,99
0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAg

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 gRAM  0,60

MAANDAg 26 SEPTEMBER, DINSDAg 27 SEPTEMBER 

EN WOENSDAg 28 SEPTEMBER

Vers gesneden

Spitskool ___________ 400 gRAM  0,79

Bananen ___________ HEEL KILO 0,99

Vers van de traiteur

Macaroni___________ 100 gRAM 0,79

Vers gesneden

Ananas _________VOLLE BAK  0,99

Bistrokriel ____ 500 gRAM  1,49
+ gRATIS kropsla!
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Gespecialiseerd in massagetherapie, onze 
consulten kunnen geheel of gedeeltelijk 
worden vergoed door de zorgverzekeraars

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

www.holistichealthcare.nl

Persoonlijk afgestemde behandelingen 

Een goede, stevige massage

Of heerlijke schoonheidsverzorging.

Wij werken:

• Klachtgericht

• Oorzaakbestrijdend

• Revaliderend

• Ontspannend

• Preventief

Gert	 en	Roelie	 trouwden	op	13	 sep-
tember	 1951	 in	 het	 gemeentehuis	
te	 Maartensdijk.	 Het	 huwelijk	 werd	

door	 ds.	 Koolhaas	 uit	 Lopikerkapel	
in	 de	 Ned.	 Hervormde	 kerk	 aan	 de	
Dorpsweg	 te	 Maartensdijk	 ingeze-

gend.	Gert	de	Groot	is	op	18	juli	1923	
aan	de	Dr.	Welfferweg	65	te	Achttien-
hoven	geboren	en	Roelie	Meijers	op	
26	 mei	 1930	 op	 de	 boerderij	 achter	
het	voormalige	restaurant	het	Braad-
spit	aan	de	Achterweteringseweg.	Tot	
1992	woonden	ze	in	de	boerderij	aan	
de	dr.	Welfferweg	waar	hun	kinderen	
werden	geboren.	Inmiddels	zijn	ze	de	
trotse	grootouders	van	vijftien	klein-
kinderen	en	hebben	ze	ook	al	een	ach-
terkleinkind.

Groot bedrijf
Gert	was	nog	vrij	 jong	 toen	zijn	va-
der	Kees	de	Groot	in	1940	overleed.	
Samen	 met	 zijn	 moeder,	 Geert	 de	
Groot	-	van	Dijk	en	zusje	zette	hij	de	
boerderij	voort.	Ze	molken	20	koeien	
nog	met	de	hand,	hielden	varkens	en	
mestten	 later	 ook	 kalveren.	Het	 was	
een	groot	bedrijf	naar	de	maatstaven	
van	 die	 tijd.	Roelie	 ging	 in	 1942	 na	
de	 lagere	 school	met	de	bus	naar	de	
huishoudschool	aan	de	Laan	van	Pun-
tenburg	in	Utrecht.	Het	was	oorlog	en	

niet	veilig	voor	een	jong	meisje	alleen	
in	de	stad.	Na	een	 jaar	ging	ze	 thuis	
in	de	huishouding	en	op	de	boerderij	
helpen.	Later,	na	de	bevrijding,	hielp	
ze	 ook	 regelmatig	 bij	 gezinnen	 in	
Bilthoven	 en	 Groenekan	 in	 de	 huis-
houding.

Verkocht
Gert	en	Roelie	maakten	na	hun	trou-
wen	 de	 snelle	 groei	 en	 de	 mechani-
satie	van	de	landbouw	na	de	Tweede	
Wereldoorlog	 mee.	 In	 1957	 kochten	
ze	 een	 melkmachine.	Ook	 waren	 zij	
in	 1962	 een	 van	 de	 eersten	 in	 het	
dorp,	die	besloten	met	boeren	te	stop-
pen.	 Gert	 ging	 hierna	 als	 vrachtwa-
genchauffeur	 bij	 bode	 Van	 der	 Kuil	
aan	de	Hessenweg	in	De	Bilt	aan	de	
slag.	In	1965	mocht	hij	door	een	op-
gelopen	oogletsel	niet	meer	als	chauf-
feur	rijden.	Hij	werkte	daarna	nog	20	
jaar	bij	een	landelijk	verhuisbedrijf	in	
Zeist.	 De	 kinderen	 bezorgden	 soms	
na	 schooltijd	 kranten	 en	 reclamefol-
ders	 in	 het	 dorp.	Gert	 en	Roelie	 na-

men	dit	 na	verloop	van	 tijd	van	hen	
over.	In	1992	hebben	ze	de	boerderij	
verkocht	en	woonden	sindsdien	in	de	
nieuwbouw	achter	het	voormalige	ge-
meentehuis	van	Westbroek.

Sport
Gert	is	twee	jaar	geleden	gestopt	met	
schaken.	Hij	speelde	ruim	zestig	jaar	
bij	de	Westbroekse	Schaakvereniging	
VO,	 die	 hij	 destijds	 samen	 met	 Jo-
chem	van	de	Bunt	en	Sakkers	(van	de	
Boerenleenbank)	heeft	opgericht.	De	
vele	 puzzelboeken	 op	 de	 salontafel	
geven	 aan	 dat	 beiden	 de	 soepelheid	
van	 (hun)	 geest	 weten	 te	 betrachten	
Als	 het	 even	 kan,	 volgen	 Gert	 en	
Roelie	 nog	 iedere	 week	 de	 voetbal-
prestaties	van	hun	kinderen	en	klein-
kinderen	vanaf	de	zijlijn	op	de	Maar-
tensdijkse	velden.	‘Alle	meiden	zitten	
op	voetballen’	zegt	Roelie	trots.	

Ook	 gaan	 ze	 wekelijks	 klaverjassen	
en	 spelen	 zij	 klaverjascompetitie	 bij	
huize	Maria	Dommer	in	Maarssen.

Gert en Roelie de Groot  
zestig jaar getrouwd

door Koos Kolenbrander

Dinsdag 13 september jl. vierden Gert en Roelie de Groot Dorrestijn in Westbroek hun zestigjarig 
huwelijksfeest. Burgemeester Arjen Gerritsen kwam het bruidspaar gelukwensen. Later die week 

vierde het echtpaar met hun dierbaren dit heuglijke feit in het Westbroekse dorpshuis. 

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam het bruidspaar gelukwensen

De	Pieter	de	Hooghlat	staat	in	fraaie	
omgeving	 op	 een	 eigen	 terrein	 van	
27.500	vierkante	meter	met	een	mooie	
tuin	en	een	vijver.	‘We	zijn	begonnen	
als	 een	 coöperatieve	 woonvereni-
ging.	In	1979	werden	we	een	gewone	
vereniging	 en	 in	 2009	 werd	 het	 een	
vereniging	 van	 eigenaren’,	 vertelt	
mevrouw	 Elzenga.	 Zij	 was	 toen	 het	
nog	 een	 vereniging	 was,	 lid	 van	 het	
bestuur.	Ongeveer	vijftig	procent	van	
de	appartementen	is	nu	eigendom	van	
een	grote	belegger	en	wordt	verhuurd.	

Activiteiten
Voor	de	 	ongeveer	110	bewoners	or-
ganiseren	vrijwilligers	tal	van	activi-
teiten.	John	Wijn	is	voorzitter	van	de	
sociëteit	 Pieter	 de	 Hoogh.	 ‘We	 heb-
ben	een	prachtige	ruimte	die	bestemd	
is	 voor	 ontspanning.	 Er	 staan	 twee	
biljarts,	 een	grote	 stamtafel	 en	 tafel-
tjes	 waaraan	 allerlei	 spelletjes	 zoals	
scrabble,	bridge	of	mahjong	bedreven	
kunnen	 worden.	 Op	 de	 donderdag-
middag	 is	 er	 van	 vijf	 tot	 zeven	 een	
borrel.	Een	aantal	leden	van	de	soci-
eteit	 komt	 daar	 graag	 om	 onder	 het	
genot	 van	 een	 drankje	 dat	 men	 zelf	
meebrengt	 de	 toestand	 in	 de	 wereld	
door	te	nemen’,	vertelt	Wijn	lachend.	
Vanuit	de	commissie	Cultuur	en	Ont-
spanning	 wordt	 elke	 laatste	 vrijdag	
van	 de	 maand	 een	 culturele	 avond	
georganiseerd.	‘Dat	kan	een	ilm	zijn	
maar	 ook	 een	 spreker’,	 vertelt	 voor-
zitter	Willy	ten	Haken.	Elke	morgen,	
behalve	op	dinsdag,	wordt	er	geping-
pongd.	‘De	oudste	deelnemer	is	97	en	
die	doet	het	fantastisch.’	Er	is	verder	
een	bibliotheek,	een	kapsalon	en	een	

fysiotherapiepraktijk.	 Twee	 keer	 per	
week	komt	er	een	SRV-wagen	bij	de	
lat.	

Lustrum
‘Het	is	hier	echt	voor	bewoners	door	
bewoners’,	 vertelt	 mevrouw	 Mien	
Jansen.	 Zij	 is	 lid	 van	 de	 bewoners-
commissie	die	de	communicatie	 tus-
sen	het	 externe	bestuur	 en	de	bewo-
ners	 onderhoudt.	 ‘We	 hebben	 best	
veel	 voor	 elkaar	 gekregen.	 Vroeger	
was	de	receptie	24	uur	bemand,	maar	
dat	 was	 niet	 meer	 te	 betalen.	 Nu	 is	
er	 bij	 de	 ingang	 een	 monitor	 geko-
men	 zodat	 te	 zien	 is	 wie	 er	 binnen-
komt	als	de	 receptie	niet	bemand	 is.	
Vrijwillig	 worden	 er	 ’s	 avonds	 door	
bewoners	 rondes	 gelopen.’	 De	 so-

ciëteit	 en	 de	 commissie	 Cultuur	 en	
Ontspanning	 sponsoren	 gezamenlijk	
de	 lustrumbijeenkomst.	 ‘Behalve	 de	
high	 tea	 gaan	 we	 ervoor	 zorgen	 dat	
iedereen	voorzien	wordt	van	 lekkere	
hapjes	en	drankjes.	Mevrouw	Elzinga	
schrijft	een	aanvulling	op	de	historie	
van	de	lat	en	die	willen	we	dan	ook	
presenteren.’	Sinds	er	ook	jongeren	in	
de	appartementen	zijn	komen	wonen	
wordt	bij	activiteiten	een	opleving	ge-
constateerd.	Zo	is	er	dit	jaar	door	de	
jongeren	rond	de	vijver	een	barbecue	
georganiseerd.	
De	 bewonersvereniging	 Bilthoven-
Noord	vergadert	ook	 in	de	Pieter	de	
Hooghlat.	Daar	is	soms	een	voor	ie-
dereen	toegankelijk	thema	aan	gekop-
peld.

Pieter de Hooghlat viert negende lustrum
door Guus Geebel

Op 26 september is het vijfenveertig jaar geleden dat de Pieter de Hooghlat in Bilthoven door 
burgemeester Fabius van De Bilt werd geopend. Een aantal bewoners heeft de koppen bij elkaar 

gestoken en ervoor gezorgd dat dit lustrum een feestelijk tintje krijgt. Op vrijdag 30 september is er 
een high tea en aansluitend een borrel met hapjes.

V.l.n.r. mevrouw Elzenga, John Wijn, Mien Jansen, Willy ten Haken, Hetty 
Kapper en Harm Elsinga.

AZM zoekt tenoren
door Marijke Drieenhuizen

Het bestuur van het Algemeen Zangkoor Maartensdijk 
(AZM) bruist van plannen op korte en langere termijn,  
is blij met de nieuwe dirigent en is vooral op zoek naar  

veel tenoren en enige bassen. 

Het	AZM	is	begonnen	in	1969	en	bestaat	momenteel	uit	60	vrouwen	en	23	
mannen.	Wat	speciaal	is	aan	dit	gemengde	koor	is	dat	ze	zowel	klassieke	als	
populaire	werken	instuderen.	Met	regelmaat	worden	uitvoeringen	gegeven;	
soms	klein,	andere	keren	groot(s),	zoals	in	2010	toen	de	Jerusalem	Passion	
van	Murray	Wylie	samen	met	andere	koren	werd	opgevoerd	in	De	Doelen	
in	Rotterdam.	Naast	het	zingen	ontplooit	het	koor	ook	veel	andere	sociale	
activiteiten.

Nieuwe dirigent
Mariëlle	Hintzen	bleek,	na	een	proefdirectie,	zowel	bij	het	bestuur	als	de	
leden	van	het	koor	de	meest	positieve	uitstraling	te	hebben.	Sinds	juni	2011	
is	zij	de	nieuwe	dirigent	van	het	koor.	Ze	studeerde	koordirectie	aan	de	Am-
sterdamse	Hogeschool	voor	de	Kunsten	en	Duits	en	Muziekwetenschappen	
aan	de	Universiteit	Utrecht.	Ze	heeft	 een	passie	voor	poëzie,	muziek	en	
drama.	Daarnaast	heeft	ze	een	eigen	bedrijf	waar	ze	poëzievoorstellingen	
maakt	waarbij	 ze	put	uit	 honderde	Nederlandse	en	Duitse	gedichten.	Ze	
bespeelt	meerdere	instrumenten.	‘Wij	zochten	een	dirigent	met	ervaring	die	
past	bij	ons	koor.	In	Marielle	Hintzen	vonden	wij	een	dirigent	die	ons	kan	
leiden	maar	die	ook	bereid	is	om	te	luisteren	naar	onze	wensen	en	ideeen’,	
vertelt	bestuurslid	Gerda	Vloedgraven.	

Tenoren
De	meeste	koren	in	Nederland	zijn	op	zoek	naar	 tenoren.	Er	zijn	weinig	
mannen	met	een	 relatief	hoog	stemgeluid	die	 in	een	koor	willen	zingen.	
Toch	richt	het	bestuur	van	het	AZM	zich	dit	jaar	op	het	vinden	van	geschik-
te	zangers.	‘We	hebben	nu	30	alten,	30	sopranen,	15	bassen	en	8	tenoren.	
Graag	zouden	we	zien	dan	we	er	5	bassen	bijkrijgen	en	12	tenoren.	Dan	is	
de	verhoudingen	van	stemmen	optimaal’,	legt	Josje	Peters	uit.	

Open repetitieavond
Het	AZM	oefent	elke	week	op	donderdag	van	20.00	 tot	22.00	uur	 in	de	
toneelzaal	 van	De	Vierstee	 in	Maartensdijk.	Donderdag	29	 september	 is	
er	een	open	repetitieavond.	Gerda	Vloedgraven:	‘We	hopen	dan	vooral	op	
mannen’.	Vervolgens	mag	er	een	aantal	keren	op	proef	mee	worden	gedaan.	
Ze	vervolgt:	‘We	hopen	dan	dat	de	
sfeer,	de	kwaliteit	en	het	feit	dat	er	
een	 balans	 is	 tussen	 klasssiek	 en	
popular	hen	aanspreekt	en	over	de	
streep	trekt’.	

Plannen
In	 februari	 2012	 staat	 een	 optre-
den	gepland	met	Sojater	in	theater	
Gooiland	in	Hilversum.	In	het	na-
jaar	van	2012	wil	men	een	klassiek	
stuk	 opvoeren	 met	 in	 ieder	 geval	
het	 Gloria	 van	 Vivaldi.	 In	 2013	
overweegt	 men,	 in	 het	 kader	 van	
900	 jaar	 De	 Bilt,	 om	 samen	 met	
andere	koren	en	muziekverenigin-
gen	 iets	 ‘speciaals’	 ten	 gehore	 te	
brengen.	

advertentie
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In	 veel	 situaties	 waar	 mensen	 het	
gevoel	 hebben	 dat	 ze	 met	 hun	 ver-
haal	 niet	 goed	 terecht	 kunnen	 bij	
familie,	 vrienden	 of	 buren	 kan	 het	
een	 opluchting	 zijn	 om	 er	 eens	met	
een	 buitenstaander	 over	 te	 praten.	
Gert-Jan	 Poppink,	 sociaal-cultureel	
werker	bij	WVT	legt	uit:	‘Een	Luis-
terend	Oor	 is	naar	onze	mening	een	
zinvolle	aanvulling	op	de	spreekuren	
en	 diensten	 die	 we	 al	 hebben.	 We	
hebben	zakelijke	spreekuren	voor	het	
beantwoorden	 van	 concrete	 vragen	
en	voor	concrete	dienstverlening	als	
het	 invullen	 van	 formulieren,	 maar	
we	hadden	niet	veel	kennis	in	huis	op	
emotioneel	gebied.	Toen	we	het	aan-
bod	 van	 Veronique	 Krems	 kregen,	
hebben	we	dat	in	dank	aanvaard.’	Dat	
het	spreekuur	nog	niet	is	gaan	lopen,	
was	 aanleiding	 voor	 WVT	 om	 De	
Vierklank	te	benaderen.	‘We	hebben	
het	wellicht	iets	te	geruisloos	in	ons	
aanbod	opgenomen,	daarom	gaan	we	
het	nu	promoten.’	

Coaching
Veronique	 Krems	 komt	 uit	 het	 be-
drijfsleven.	Omdat	 ze	de	gave	heeft	
goed	 naar	mensen	 te	 kunnen	 luiste-
ren	en	snel	tot	de	kern	van	problemen	
te	kunnen	doordringen,	heeft	ze	in	de	
loop	der	jaren	cursussen	gevolgd	op	
coaching	 gebied,	 wat	 uitmondde	 in	
een	 HBO-opleiding	 Coaching.	 Ook	
heeft	ze	de	bevoegdheid	NLP-practi-
tioner	behaald.	 ‘Ik	heb	het	 in	eerste	
instantie	gedaan	om	mezelf	te	ontwik-
kelen,	 maar	 ik	 merkte	 dat	 ik	 steeds	
beter	in	staat	was	anderen	te	helpen.’	
Zij	heeft	veel	ervaring	als	vrijwilliger	
op	dit	werkterrein	en	heeft	sinds	kort	
een	 eigen	 praktijk,	 “at	 home”.	 (Zie	
www.athome-coaching.nl)	Bij	WVT	
gaat	ze	als	vrijwilliger	met	inwoners	
van	de	gemeente	De	Bilt	 praten	die	
behoefte	 hebben	 aan	 een	 luisterend	
oor.	Dat	kunnen	mensen	zijn	die	het	
gevoel	hebben	dat	ze	zich	niet	meer	
kunnen	 ontspannen,	 die	 zich	 onte-
vreden	voelen	ook	al	hebben	ze	alles	

wat	ze	maar	willen,	die	dichtklappen	
in	 conlictsituaties	 op	 de	 werkvloer	
en	 privé,	 die	 vaak	 moe	 zijn	 maar	
niet	 weten	 hoe	 dat	 komt,	 die	 van	
baan	willen	veranderen	maar	dat	eng	
vinden,	of	die	problemen	hebben	op	
het	 gebied	 van	 relaties,	 kinderen	 of	
overgewicht.	Bij	familie,	vrienden	of	
kennissen	kan	niet	 iedereen	dat	vin-
den	wat	hij	of	zij	nodig	heeft.	Krems	
legt	uit:	 ‘Ik	ben	deskundiger,	omdat	
ik	 ervoor	 ben	 opgeleid.	 Ik	 kan	 ook	
vakkundig	advies	geven.’	Dat	ze	vrij-
williger	is	geworden	bij	WVT,	komt	
voort	uit	een	innerlijke	behoefte.	‘Ik	
wil	graag	iets	voor	de	medemens	be-
tekenen.	Ik	wil	mensen	in	hun	kracht	
zetten.’

NLP
‘NLP	betekent	neurolinguïstisch	pro-
grammeren,’	 legt	 Krems	 uit.	 ‘Een	
belangrijk	 onderdeel	 daarvan	 is	 hoe	
je	 tegen	 jezelf	 praat,	 je	 innerlijke	
dialoog	heet	dat.	Als	je	jezelf	anders	

programmeert,	kun	je	positief	 in	het	
leven	 komen	 te	 staan	 en	 negatieve	
gevoelens	omzetten	 in	positieve	ge-
voelens.’	 Ze	 geeft	 een	 voorbeeld:	
‘Als	je	tegen	jezelf	zegt:	“Dit	wordt	
een	 rotdag”	komt	het	waarschijnlijk	
uit.	Maar	als	je	tegen	jezelf	zegt:	“Dit	
wordt	een	hartstikke	ijne	dag”	krijg	
je	 er	 een	 positievere	 uitstraling	 en	
energie	door.’	Veronique	werkt	daar-
naast	 met	 andere	 vormen	 van	 ener-
gie:	‘Ik	heb	ook	Reiki	1	en	2	gedaan.’	
Haar	 veelzijdigheid	komt	haar	 goed	
van	pas:	‘Ik	heb	een	rugzak	waar	ik	
iets	uithaal	wat	op	dat	moment	voor	
die	persoon	kan	helpen	of	belangrijk	
is.	 Ik	 voel	 dat	 aan.	 Ik	 kan	 daardoor	
snel	tot	de	kern	komen	van	een	pro-

bleem	 waarmee	 iemand	 zit.	 Als	 ik	
iemand	een	beter	gevoel	kan	bezor-
gen	na	een	gesprek,	geeft	me	dat	veel	
voldoening.’	“Een	Luisterend	Oor”	is	
niet	bedoeld	als	 traject	voor	 langere	
termijn:	 wie	 behoefte	 heeft	 aan	 een	
gesprek	met	Veronique	Krems	krijgt	
daar	per	situatie	maximaal	twee	keer	
de	gelegenheid	toe.

Het	spreekuur	“Een	Luisterend	Oor”	
wordt	 gehouden	 op	 de	 eerste	 en	
derde	maandag	van	de	maand	vanaf	
19.00	 uur.	 Geïnteresseerden	 kunnen	
telefonisch	 een	 afspraak	 maken	 via	
WVT:	030-2284973,	of	via	de	web-
site	http://www.vvsowvt.nl	 een	con-
tactformulier	invullen.

Veronique Krems biedt spreekuur 
Een Luisterend Oor bij WVT

door Lilian van Dijk

Vorig jaar introduceerde de vereniging voor samenlevingsopbouw WVT De Bilt een nieuw spreekuur 
onder de naam ‘Een Luisterend Oor’. Om de bekendheid van deze mogelijkheid om bij iemand je 

hart te luchten te vergroten, spraken we met Veronique Krems, die als vrijwilliger een professioneel 
geschoold luisterend oor wil bieden.

Uit sociale bewogenheid en dankzij haar professionele scholing kan Veronique 
Krems mensen op emotioneel gebied hulp bieden.

Open middag 
Dagverzorging Dijckstate

Zaterdag	24	september	houdt	Dagverzorging	Dijckstate	in	Maartensdijk	aan	
het	Maertensplein	open	huis	van	13.00	tot	16.00	uur.	Iedereen	is	welkom,	
of	u	nu	al	regelmatig	de	Dagverzorging	bezoekt,	familie	en/of	belangstel-
lenden	bent.	

Deze	middag	zal	worden	getoond,	welke	activiteiten	er	worden	aangebo-
den.	Tevens	is	er	een	verkoop	van	zelfgemaakte	artikelen.	Van	de	opbrengst	
worden	plantenbakken	voor	het	balkon	aangeschaft.	

Activiteiten
Restaurant	 Maertenshoek,	 gevestigd	 in	 Dijckstate,	 is	 ook	 de	 gehele	 dag	
geopend;	daar	kan	een	 lunch	of	warme	maaltijd	worden	gebruikt	of	kof-
ie	worden	gedronken.	Fysio	itness	Visscher	organiseert	deze	middag	een	
spinningactiviteit	en	er	is	een	gezondheidsmarkt	met	o.a.	apotheek	Maer-
tensplein	en	een	presentatie	van	rollators	door	de	irma	Hartingbank	die	ook	
ter	plaatse	rollators	nakijkt.	

Computercursus Veilig Internetten
Het	aanbod	computercursussen	van	de	SWO	is	uitgebreid	met	een	cursus	
‘Veilig	Internetten’.	In	deze	cursus	wordt	u	uitgelegd	hoe	u	uw	computer	
kunt	beveiligen	tegen	risico’s	die	werken	met	internet	en	email	met	zich	
meebrengt.	

U	leert	onder	meer	welke	instellingen	op	uw	computer	nodig	zijn	voor	een	
goede	beveiliging	en	wat	u	moet	doen	om	hem	veilig	te	houden.	U	maakt	
tevens	kennis	met	de	benodigde	beveiligingsinstellingen	voor	internet	en	
email	en	u	leert	hoe	u	veilig	kunt	internetbankieren,	of	aankopen	doen	op	
internet.	
De	 cursus	 is	 bedoeld	 voor	 Win-
dowsgebruikers,	 die	 de	 basiscur-
sus	van	de	SWO	gevolgd	hebben,	
dan	wel	een	vergelijkbare	ervaring	
hebben	met	de	computer.
Deze	vierdaagse	cursus	 start	 vrij-
dag	23	september.	Voor	informatie	
en	 aanmeldingen:	SWO,	 tel	 0346	
214161	of	www.swodebilt.nl

De	 tentoonstelling	 heeft	 de	 naam	
gekregen	 ‘Familiebeelden	 en	 herfst-
kleuren’.	Deze	titel	is	niet	voor	niets.	
De	herfstkleuren	geven	natuurlijk	het	
seizoen	aan,	hoewel	het	de	afgelopen	
zomer	soms	al	herfst	leek.
Galeriehoudster	 Annebé	 Posthumus	
Meyjes	verkocht	de	afgelopen	maan-
den	veel	bronzen	beelden	en	dan	met	
name	 voor	 speciale	 gelegenheden:	
een	 pensioen,	 een	 kroonjaar,	 een	
heugelijke	verbintenis.	Annebé:	 ‘Dat	
geeft	aan	dat	mensen	graag	 iets	blij-
vends	willen	geven	als	er	een	bijzon-
dere	gebeurtenis	plaatsvindt.	Bronzen	
beelden	 lenen	 zich	 daar	 heel	 goed	
voor.	Het	is	een	duurzaam	cadeau	en	
de	ontvanger	 zal	 er	 dan	ook	 erg	blij	
mee	zijn.	Bovendien	gaat	het	een	heel	
leven,	zo	niet	meerdere	levens	mee!	

Dieriguren
Virginie	van	den	Boorn	exposeert	met	
haar	bronzen	beelden	van	mensen	en	
dieren.	Zij	volgde	haar	opleiding	aan	
de	Koninklijke	Academie	voor	Beel-
dende	 Kunsten	 in	 Den	 Haag.	 Haar	
werk	 bestaat	 uit	 iguratieve	 beelden,	
opgebouwd	 uit	 geabstraheerde	 vor-
men,	waarbij	de	mens	centraal	staat.	
Ook	 dieriguren	 komen	 regelmatig	
voor	in	het	werk.	Haar	belangstelling	
voor	 de	 klassieken,	 de	 renaissance	
en	het	symbolisme	komen	in	diverse	
vormen	 terug	 in	 haar	 werk.	 Zij	 ont-
leent	inspiratie	aan	de	natuur,	waarbij	
zij	 gebruik	 maakt	 van	 bloemachtige	
structuren	in	het	lijnenspel	van	de	uit-
gebeelde	iguren.	

Mensiguren
Loes	 Verbeek	 is	 na	 het	 volgen	 van	
de	 Kunstacademie	 te	 Amsterdam,	

werkzaam	 als	 beeldhouwster.	 Sinds	
1990	maakt	zij	in	haar	atelier	bronzen	
beelden,	 voornamelijk	 mensiguren,	
geabstraheerd	 en	 ‘gevangen’	 in	 een	
moment	 van	 verbazing,	 beweging,	
bevrijding	 of	 andere	 gemoedstoe-
stand.	 Zij	 exposeert	 in	 diverse	 gale-
ries	in	Nederland	en	geeft	les	aan	een	
kleine	groep	leerlingen	in	haar	atelier.	
De	 laatste	 twee	 jaar	 is	 zij	 freelance	
werkzaam	in	een	bronsgieterij	in	Am-
sterdam.

Inspiratiebron
Beeldend	 Kunstenaar	 Angelica	
Keereweer	 studeerde	 aan	 de	 kunst-
academie	AKI	in	Enschede	Angelica	
heeft	 de	 afgelopen	 jaren	 een	 eigen	
stijl	 ontwikkeld.	 Emotie,	 ratio,	 con-
trast,	 vorm	 en	 compositie	 zijn	 de	
kenmerken	voor	haar	schilderijen.	De	
klassieke	 oudheid,	 legenden	 en	 ritu-
elen	 dienen	 voor	 haar	 als	 inspiratie-
bron.	Vaak	worden	de	details	wegge-

laten	om	de	toeschouwer	uit	te	dagen,	
fantasie	te	gebruiken.

Sjabloon
Annette	Fienieg	 is	 illustrator	en	gra-
isch	 kunstenaar	 en	 woont	 en	 werkt	
in	 Utrecht,	 waar	 ze	 ook	 afstudeerde	
in	 de	 technieken	 droge	 naaldets	 en	
lithograie.	Na	haar	studie	werkte	zij	
enige	 tijd	 als	 ‘artist	 in	 residence’	bij	
Highland	 Printmakers	 in	 Inverness,	
eveneens	 in	 Schotland.	 Tegenwoor-
dig	 werkt	 Fienieg	 voornamelijk	 in	
sjabloondruk,	 ook	 wel	 kartondruk	
genoemd,	een	techniek	die	bekend	is	
geworden	door	het	werk	van	de	Ne-
derlandse	kunstenaar	H.N.	Werkman.

Een	Beetje	Kunst	is	geopend	elke	eer-
ste	en	derde	zondag	van	de	maand	van	
13.00	tot	17.00	uur,	op	woensdag	van	
14.00	 tot	 17.00	 uur	 en	 vrijdags	 van	
10.00	tot	13.00	uur	en	op	afspraak	aan	
de	Albert	Cuyplaan	58	te	Bilthoven.

Nieuwe expositie bij Beetje Kunst
door Henk van de Bunt

Zondag 11 september jl. werd er bij Galerie ‘Beetje Kunst’ een nieuwe expositie geopend, 
die tot en met vrijdag 21 oktober duurt. Er is werk van vier diverse kunstenaars te zien. 

V.l.n.r. Virginie van den Boorn, Loes Verbeek, Angelica Keereweer en Annette 
Fienieg.

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl
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Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

NAJAAR- 
WINTERCOLLECTIE 
2011

Nagel Fashion biedt u mode voor spontane en bijzondere momenten van 

het alledaagse leven! In de komende seizoenen ziet u een mix van materia-

len zoals grove breisels en fi jne tricots. 

In het hele modebeeld voeren de aarde tinten de boventoon, gemixt met 

kleuren en prints.

De kleuren taupe, bruin, grijs, zwart en marine worden aangevuld met lich-

tere tinten zoals, ecru, beige, rood en emerald. 

Maertensplein 16   |   3738 GK  Maartensdijk   |   Tel. 0346-211711 

Ervaar nu bij ons in de winkel de nieuwe modellen, kleuren en de ver-

schillende materialen van de najaar- wintercollectie 2011.

Sandwich

YaYa
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Dreamstar

SI Company
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Intown
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Jensen

Oscar B.

Setter
*één per klant OP=OP

BIJ AANKOOP VAN € 75,- 

AAN DAMESMODE NU EEN 

GRATIS* KETTING KADO

 

P.C. Hooftstraat 29 
 

3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 

 

 

 

       Het adres voor al uw maatwerk ! 
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* tafels 

 

* schouwen 
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* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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

HYUNDAI GETZ 2004 90.800 ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD,  € 5.950,00 

PEUGEOT 107 1,0 12V 5DRS 2010 12.640 BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS  € 8.450,00 

PEUGEOT 206 SW 1.4 16V 2004 101.000 BLUE RECIFE, RAD/CD, ABS, AIRCO, AIRBAGS, 

ER, CV, SB, REGENS, LMV, MLV,  € 6.500,00 

PEUGEOT 306 5DRS 1.4 XR 1996 197.000 BLAUW MET, ER, CV, SB, MLV, LMV, ESP,  € 1.650,00 

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

TREKH, MLV,  € 10.950,00 

PEUGEOT 5008 ST 1,6 HDIF 2011 68 D BLAUW MET, ER, CV, E SP, GETINT GLAS, CLIMATE C

PDC V&A, ROETF, BOORDCOMP, ABS, ESP, GR NAVI  € 29.500,00 

RENAULT KANGOO 1.5 DCI  5 PERS. 2006 113.000 ZILV GRIJS MET, AIRCO, AIRBAGS, ER, CV, SB, 

2X SCHUIFDEUR, RAD/CD, TREKH, ABS,  € 7.950,00 

VOLVO XC70 2.4T AUTOMAAT 2000 199.000 BLAUW MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ASR, ER, 

CRUISE C, RAD/CD, TREKH, ABS, CV, SB,  € 9.700,00 

VOLVO V70 2.4 D5 GEAR-TRONIC 

2005, 153.000, ZILVER GRIJS

MET, AIRCO, ABS, LEDER GRIJS, 

ABS, LMV, ESP, RAD/CD, LMV, 

REGENS, PARKEERS,

€ 16.250

Prijzen win je bij 
Primera

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Wordt 10-10

uw geluksdag?



Janneke Dungelmann heeft al dertig 
jaar les in De Werkschuit van docent 
Marjan Nagtegaal. ‘Ik ben opge-
groeid in Rotterdam en werd als jong 
meisje leerling van de Tekenacade-
mie in Den Haag. Een van de vak-
ken was beschrijvende meetkunde. 
Ik begreep er helemaal niets van. 
Voordat de examens begonnen ben ik 
weggevlucht. Ik had een te laag zelf-
beeld. Naderhand kreeg ik spijt.’ Ze 
trouwde en ging in Bilthoven wonen. 
‘Daar ben ik gaan aquarelleren. Van 
het een kwam het ander en toen kon 
ik het niet meer loslaten.’ Met Marjan 
is een hechte vriendschap ontstaan. 
‘Het klikte geweldig tussen ons. We 
gaan elk jaar in één auto naar Frank-
rijk. We zijn zelfs een keer naar Israël 
geweest. Het zijn wel werkvakanties. 
We schilderen van negen tot vier en 
dan houden we een werkbespreking.’ 
Les nemen werkt voor Janneke 
inspirerend.’Doordat je steeds op-
drachten krijgt, maak je heel ver-
schillend werk. Ik heb wel eens bij 
een galerie geëxposeerd waar ze ook 
zeiden dat ik zo gevarieerd bezig was. 
Ze willen liever dat je op één thema 
doorborduurt.’ Ze heeft ook nog een 
jaar of twee, drie bij De Werkschuit 

op boetseerles gezeten. ‘Maar dat 
werd me te zwaar. Je moet te lang 
staan. Over een schilderij ben je de 
hele week voordat je weer les hebt al 
aan het denken: hoe doe ik het. Ik ben 
nu 73. Ik probeer liever één ding goed 
te doen dan twee dingen half goed.’ 

Twente
Minke Koopmans groeide op in Twen-
te. Na de middelbare school werd ze 
toegelaten tot de Rietveld Academie 
in Amsterdam. ‘Maar ik kreeg een 
paniekreactie: wat doe ik als meisje 
van het platteland op die opleiding? 
Dus heb ik het afgeblazen.’ Toch ver-
huisde ze naar Amsterdam. ‘Maar dat 
kwam omdat mijn vriend, nu mijn 
man, daar ging studeren.’ Haar carri-
ère begon wat grillig: ‘Ik ben eerst in 
de verpleging gegaan en heb daarna 
andragologie gestudeerd. Daarna 
heb ik als docent bij de Hogeschool 
Utrecht gewerkt en daar ben ik geëin-
digd als hoofd van de vakgroep.’ Een 
ongeluk met parapenten in 2000 zette 
een streep door de rekening. Minke 
kwam in een rolstoel terecht. ‘Mijn 
huisarts zei: “Ga nu maar je eigen le-
ven leiden, want werken kun je niet 
meer.” Ik heb leren bridgen en ben 

gaan tekenen.’ Na een aantal operaties 
kon ze wel weer zonder stok lopen, 
maar niet meer haar oude beroep uit-
oefenen. ‘Mijn man vond dat het nu 
tijd voor me was om alsnog naar de 
Rietveld Academie te gaan. In 2006 
heb ik de voorbereidende opleiding 
aan de gedaan en in 2007 heb ik een 
cursusjaar gevolgd bij Artless, een 
privé-initiatief van een aantal Riet-
veld-docenten. Daar ben ik begonnen 
met beelden maken. Ik zat altijd aan 
tafel te schilderen en te tekenen, maar 
nu kon ik weer rechtop staan.’ Beel-
den maken bevalt haar enorm. ‘Het is 
zo leuk omdat ik ook lichamelijk be-
zig ben. Ik las en smeed veel. Samen 
met Boudewijn Vennemans, die smid 
is bij Ford De Vechten, heb ik twee 
grote objecten gemaakt. Het ene staat 
op op het Museumplein in Amster-
dam en het andere in Rotterdam vóór 
de Laurenskerk. Boompjes van staal 
en perspex zijn mijn handelsmerk.’ 
Daarnaast maakt Minke bloembollen 
en abstracte bloemen van twee à drie 
meter. Dat doe ik wel in de smederij, 
maar zonder Vennemans.’ Op zondag 
25 september exposeren 350 kunste-
naars met elkaar in het World Fashion 
Center op het Beurs Plaza in Amster-

dam West tijdens de Nationale Kunst-
jaarbeurs, waar meer dan 1100 kunst-
werken te bezichtigen en te koop zijn. 
‘Ik mag de ingang opvrolijken met 
mijn kunst. Daarvoor gebruik ik twee 
kunstwerken die ik op dit moment ex-
poseer bij een galerie.’ Voorbeelden 

van Minkes objecten en schilderijen 
zijn te zien op haar website: www.
minkekoopmans.nl.
De expositie van Janneke Dungel-
mann en Minke Koopmans in Galerie 
BeekK in de Bibliotheek Bilthoven 
duurt nog tot 10 oktober. 

 De Vierklank 9 21 september 2011
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Dubbelexpositie van  
Janneke Dungelmann en Minke Koopmans 

bij Galerie BeekK
door Lilian van Dijk

Janneke Dungelmann en Minke Koopmans, die allebei in Bilthoven wonen, exposeren in de ruimte 
van de Biltse Kunstkring BeeKk achterin de Openbare Bibliotheek in De Kwinkelier in Bilthoven. Ze 
kenden elkaar nog niet, maar hebben wel iets gemeen. Ze pakten later in hun leven een tweede kans 

om de kunst op de eerste plaats te laten komen.

Minke Koopmans en Janneke Dungelmann bij een schilderij van Janneke met 
een stalen boompje met perspex bladeren van Minke.

De sculptuur met de naam ‘We‘ll 
meet again’ is geïnspireerd op de 
bevrijder, die vreugdevol wordt op-
gevangen door de onderdrukte bevol-
king, als hommage aan de veteranen 
van de grootste luchtlandingsoperatie 
uit de geschiedenis, Market Garden 
september 1944. Het kunstwerk is be-
langeloos gemaakt door Jits Bakker, 
die als 7-jarige de Slag om Arnhem 
van dichtbij heeft meegemaakt. De 
sculptuur is gemaakt om het verleden 
te verbinden met huidige en toekom-
stige generaties. Om stil te staan bij 
onze vrijheid, die niet vanzelfspre-
kend is.

Airborne
De gedachten om dit beeld aan Lon-
den te schenken wordt mede gedra-
gen door een Comité van Aanbeve-
ling. De bedoeling van de hiervoor 
opgerichte stichting Airborne Beeld 
Londen is om de materiaalkosten van 
het beeld en de transport- en plaat-
singskosten bij elkaar te krijgen en 
om een plek in Londen te vinden waar 
het beeld zou mogen staan en goed tot 
zijn recht zal komen. Om de inanciën 
bij elkaar te krijgen worden speciale 
exclusieve collectors items van het 
beeld gemaakt en verkocht. 

Gastgezin
Op vrijdag 16 september werd het 
beeld symbolisch door drie generaties 
van de Oosterbeekse familie Buis over-
gedragen aan de voorzitter van Arn-
hem Veterans Club, Johnny Peters. De 

hele familie Buis is nauw betrokken bij 
het ‘Airborne’ gebeuren. Zij zijn altijd 
gastgezin geweest en zij legden ook als 
‘Bloemenkind’ bloemen bij de graven 
tijdens de Herdenkingen op de Airbor-
ne Begraafplaats Oosterbeek. 

Jits Bakker maakt Airborne monument
door Henk van de Bunt

De Nederlandse bevolking wil de geallieerde para-veteranen bedanken voor hun inzet voor onze 
vrijheid in september 1944 door Londen een nationaal ‘Airborne‘ monument te schenken. 

Het boeiende monumentale bronzen beeld is gemaakt door de internationaal bekende 
Biltse kunstenaar Jits Bakker. Het beeld van 6 meter hoog is tijdelijk te zien voor 

het Airborne Museum ‘Hartenstein’ in Oosterbeek.

De Biltse kunstenaar Jits Bakker in 
zijn 6 meter hoge sculptuur.

Lezing over ‘schildersbeest’ 
Jan Sluijters

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Sluijters’ in museum 
Singer Laren (18/09/2012 – t/m 22/01/2012) geeft Cora Rooker 

op donderdag 6 oktober een kunstlezing in Bibliotheek 
Bilthoven. Dit is de eerste kunstlezing uit de vierdelige serie 

van het nieuwe seizoen. 

Jan Sluijters (1881-1957), de meester van het kleurgebruik, geldt als één 
van de vernieuwers van de Nederlandse schilderkunst aan het begin van de 
20ste eeuw. Nieuw verworven inzichten en de vondst van een aantal vrij-
wel onbekende werken vormen de aanleiding voor de expositie. 

De overzichtstentoonstelling toont uitsluitend de allerbeste schilderijen van 
Sluijters. Te zien is zowel vroeg academisch werk als het zinderende werk 
uit Parijs. Voor het eerst komt ook zijn atelierpraktijk aan bod. 

Kunsthistorica
Cora Rooker is kunsthistorica en 
afgestudeerd aan de Universiteit 
Utrecht. De laatste jaren houdt 
zij zich bezig met het geven van 
rondleidingen in de grote musea 
van Nederland. Daarnaast geeft zij 
lezingen en cursussen algemene 
kunstgeschiedenis, 17e-eeuwse 
kunstgeschiedenis en architec-
tuurgeschiedenis. Kaarten en 
passe-partouts: Bibliotheek Bilt-
hoven. Reserveren: 030-2285803, 
c.heerschop@bibliotheekdebilt.nl. 
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Kees van GinkelDE BILT

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Drie stammen één kroon, prachtig. 

Op de hoek van de Soestdijkseweg en 

de Holle Bilt vormen drie beuken één 

mooie kroon. 

Als tuinspecialist vind ik dit symbo-

lisch voor het doel van de viering van 

900 jaar de Bilt. 

Als jongetje ben ik al begonnen met 

muziek maken bij de brandweerhar-

monie. Op een muziekvereniging 

kom je mensen van allerlei pluimage 

tegen. Ik ontdekte al snel dat samen 

muziek maken iets geweldigs is. Sa-

men muziek maken verbindt. 

Een heel weekend lang samen mu-

ziek maken met de verenigingen uit 

de diverse kernen in de verschillende 

kernen. 

Met een aantal actieve leden van de 

brandweerharmonie (VVBB) en diver-

se leden van andere Biltse verenigin-

gen zet ik me hier vol enthousiasme 

voor in.  

Expositie Gemeentehuis De Bilt
28 september | 11 november 2011

Joris Geurts

www.arttraverse.nl

schilderijen
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Zaterdag 24 september:

Een GRATIS Ford-voetbal
voor de eerste 25 klanten 

die minimaal 25 liter brandstof tanken!

Autobedrijf
Van Woudenberg BV

Dorpsweg 134   Maartensdijk
Tel. 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Meld je aan!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

lekker buiten wandelen 
of ietsen én de Vierklank 

bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Per direct zijn wij op zoek naar een 

Vierklankbezorger voor de volgende wijk: 

Bilthoven: 
-  Betje Wolflaan, da Costalaan, de 
Genestetlaan, laurillardlaan, ten Katelaan

-  Bachlaan, Handellaan, Mozartlaan, 
Schubertlaan, Wagnerlaan

-  Koekoeklaan, Merellaan, nachtegaallaan, 
Plein Vogelzang

-  Fitislaan, Goudhaantjeslaan, Koperwieklaan, 
Kwikstaartlaan, lijsterlaan, Roodborstlaan, 
Staartmeeslaan, Winterkoninglaan, 

Zwaluwlaan

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Brood naar keuze €2,60

4 roomboter croissants €3,20

Eigengemaakte crackers  

 8 stuks €2,20

Boterkoek €4,50

Normaal €12,50 NU

TASSENACTIE

7,95

06 - 53 14 67 33

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS

VOOR ONDERNEMERS

Wat wàs u blij met uw nieuwe wasmachine! 
Voordelige webshop, eenvoudig bestellen
en de maten invullen. Bij a evering blijkt

'ie te breed. En op uw mail wordt niet
gereageerd…

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

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

 
heeft de
breedte

opgemeten?

Wie

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Alstroemeria bos 4,95

Chrysanten 2 bossen 4,95

Bemeste tuinaarde
meeneemprijs 5 zakken    4,95

De nieuwe bloembollen 
zijn binnen!

Ook in kadoverpakking! 25 uur service 

Sinds 1993 een erkend installatie bedrijf

ONDERHOUD - SERVICE  

MONTAGE - REPARATIE 

Laat voor de winter uw cv-ketel schoonmaken!

 Storingen voor 15.00 uur gebeld?  

dezelfde dag geholpen!

Nieuwe cv ketel gemonteerd binnen 24 uur 

met 12 jaar complete garantie!

Adres: Kerkdijk 45, 3615 BB Westbroek   

Bel voor info: 0346-281040          

www.neerlandverwarming.nl  

NEERLAND BV

Verwarming & Airconditioning
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Allereerst	 legden	 de	 gynaecologen	
het	 verschil	 uit	 tussen	 de	 overgang	
en	 de	 menopauze.	 ‘De	 meeste	 wes-
terse	vrouwen	krijgen	hun	laatste	on-
gesteldheid,	 ook	 wel	 de	 menopauze	
genoemd,	 tussen	 hun	 veertigste	 en	
zestigste	jaar.	De	gemiddelde	leeftijd	
is	eenenvijftig	jaar.’	

Voor	 en	 na	 de	menopauze	 is	 er	 een	
periode	 van	 enkele	 jaren	 waarin	 de	
hormonen	 weer	 in	 balans	 moeten	
komen.	‘Deze	periode	wordt	de	over-
gang	 genoemd	 en	 de	 duur	 is	 voor	
iedere	 vrouw	 verschillend.’	 Bij	 een	
kwart	van	de	vrouwen	gaat	de	over-
gang	 gepaard	 met	 klachten	 die	 het	
dagelijks	leven	kunnen	verstoren,	an-
dere	hebben	helemaal	geen	klachten.	
Overgangsklachten	 kunnen	 vijf	 tot	
tien	jaar	of	nog	langer	bestaan.	Glo-
baal	 is	 deze	 periode	 te	 verdelen	 in	
vijf	 jaar	 voor	 de	 laatste	menstruatie	
tot	twee	of	drie	jaar	erna.

‘Er	zijn	ook	vrouwen	die	maar	korte	
tijd	 merken	 dat	 zij	 in	 de	 overgang	
zijn.	 Een	 op	 de	 tien	 vrouwen	 heeft	
geen	 last	 van	 overgangsklachten.’	
Typische	 overgangsverschijnselen	
zijn	een	gevolg	van	schommelingen	
in	de	hoeveelheid	oestrogenen	in	het	
bloed.	

Menoblues
‘Veel	 vrouwen	 weten	 toch	 niet	 pre-
cies	 wat	 er	 tijdens	 de	 overgang	 ge-
beurt’,	 hadden	 Ottevanger	 en	 Smit	
in	 de	 praktijk	 gemerkt.	 Hun	 eerste	
boek,	 Menoblues,	 gaat	 over	 over-
gangsklachten,	 welke	 risico’s	 er	 op	
lange	 termijn	 mee	 gepaard	 kunnen	
gaan	en	wat	je	ertegen	kan	doen.	Om	
het	boek	op	te	leuren	vroegen	ze	be-
kende	Nederlandse	vrouwen	om	een	
bijdrage.	Ook	namen	ze	recepten	op	
in	het	boek.	 ‘Goede	voeding	 is	bui-
tengewoon	belangrijk.’	

Opvliegers	 worden	 door	 hormonale	
veranderingen	 veroorzaakt.	 Het	 zijn	
plotselinge	 warmteaanvallen	 die	
gepaard	 kunnen	 gaan	 met	 een	 rood	
gezicht	en	een	koortsig	gevoel.	Som-
mige	 vrouwen	 hebben	 er	 slechts	 af	
en	toe	last	van,	andere	hebben	ze	wel	
tien	 tot	 twintig	 keer	 per	 dag.	 Ook	
kunnen	 opvliegers	 ‘s	 nachts	 optre-
den	 met	 linke	 transpiratieaanvallen	
waardoor	 slaapproblemen,	 moeheid	
en/of	 prikkelbaarheid	 kunnen	 ont-
staan.	Andere	overgangsklachten,	die	
niets	 met	 de	 hormonale	 veranderin-
gen	te	maken	hebben,	zijn	hartklop-
pingen,	gewichtstoename,	obstipatie,	
gewrichtsklachten,	 hoofdpijn,	 slape-
loosheid	en	stemmingswisselingen.

Menoproof
‘Je	kunt	niet	vroeg	genoeg	beginnen	
met	een	gezonde	leefstijl	om	de	nare	
gevolgen	van	de	overgang	buiten	de	
deur	 te	 houden’,	 betogen	 Ottevan-
ger	 en	Smit.	 ‘Als	 je	 tot	 je	 vijftigste	
wacht,	 hol	 je	 achter	 de	 feiten	 aan.’	
In	 het	 boek	 Menoproof,	 gezond	 it	
en	 slank	 na	 je	 veertigste,	 geven	 ze	
voedingtips	 en	 een	 groot	 aantal	 ge-
zonde	 recepten	 die	 kunnen	 zorgen	
voor	 gewichtsafname.	 Ottervanger:	
‘Van	 hart-	 en	 vaatziekten	 blijven	
jonge	 vrouwen	 vrijwel	 gevrijwaard	
omdat	ze	het	beschermende	hormoon	
oestrogeen	 nog	 voldoende	 aanma-
ken.	 Maar	 boven	 de	 vijftig	 vormt	
hartfalen	 onder	 vrouwen	 plotseling	
doodsoorzaak	nummer	één.’	Ook	lo-
pen	vrouwen	na	de	vijftig	meer	kans	
op	 botontkalking	 (osteoporose)	 en	
diabetes	II	(mellitis).	Minder	bekend	
is	dat	een	traag	werkende	schildklier	
problemen	kan	geven.	Smit:	„Een	op	
de	 tien	 vrouwen	 krijgt	 er	 last	 van.	
Het	 vervelende	 is	 dat	 deze	 aandoe-
ning	 lang	 niet	 altijd	 wordt	 opge-
merkt,	 omdat	 de	 symptomen	verge-
lijkbaar	 zijn	 met	 overgangsklachten	
als	gewichtstoename,	gejaagdheid	en	
depressiviteit.	 Vrouwen	 gaan	 daar-
door	niet	altijd	naar	een	arts,	omdat	
ze	denken	dat	het	erbij	hoort.’	Dat	is	

jammer,	 betogen	 de	 gynaecologen,	
want	 een	 schildklieraandoening	 is	
goed	te	behandelen.	Verder	kwamen	
onderwerpen	 aan	 de	 orde	 als	 vlees-
bomen	en	poliepen,	het	verwijderen	
van	 de	 baarmoeder,	 hormoonthera-
pie	en	of	dat	al	dan	niet	gevaarlijk	is	
-met	name	voor	vrouwen	die	een	ver-
hoogde	kans	hebben	op	borstkanker-,	

homeopathische	 middelen,	 de	 pil	
en	 wanneer	 je	 ermee	 moet	 stoppen,	
erfelijkheid,	en	de	rol	van	de	huisarts	
en	menopauzeconsulenten.	

Belangrijke	 adviezen	 aan	 vrouwen	
in	 de	 overgang	 waren:	 niet	 te	 lang	
doorlopen	met	klachten,	en	vitamine	
D	gaan	slikken	tegen	botontkalking.

Grote opkomst bij lezing over 
overgangsproblemen bij Bilthovense Boekhandel

door Lilian van Dijk

Pauline Ottevanger, gynaecoloog in het Haga Ziekenhuis in Den Haag, en Wilma Smit, 
gynaecoloog in het Gemini-ziekenhuis in Den Helder, hebben jarenlange ervaring met het 

bijstaan en adviseren van vrouwen met overgangsproblematiek. Bij de Bilthovense Boekhandel 
gingen zij op 14 oktober nader in op hun boeken Menoblues en Menoproof.

De belangstelling en betrokkenheid van de vele aanwezigen was enorm. 

Veel vrouwen kwamen na aloop een boek laten signeren of nog een vraag 
stellen aan Pauline Ottevanger en Wilma Smit.

Marjoke	Rozier	‘Al	zo’n	twintig	jaar	
geleden	 ben	 ik	 eerst	 begonnen	 met	
van	 alles	 te	 sparen.	 Geen	 kostbaar-
heden,	maar	allerlei	kleine	spulletjes.	
Daarna	 ging	 ik	 naar	 beurzen	 om	 te	
ruilen.	 De	 kinderen	 gingen	 mee	 en	
begonnen	ook	te	sparen.	Op	visite	bij	
een	 brandweercollega	 van	mijn	man	
Joop	 ontdekten	 we	 dat	 zijn	 dochter	
aan	theezakjes	sparen	deed.	Dat	leek	
ons	bijzonder	en	toen	zijn	we	dat	ook	
gaan	 doen.	 Het	 ruilen	 van	 theezak-
jes	 gebeurt	 nu	 in	 de	 hele	 wereld	 en	
je	kunt	ook	via	Internet	sparen.	Nee,	

mijn	 man	 spaart	 geen	 theezakjes,	
maar	wel	alles	van	en	over	de	Neder-
landse	Spoorwegen.’

Lege zakjes
‘Kijk,	 het	 sparen	 gaat	 als	 volgt.	 Je	
koopt	een	nieuw	theemerk	in	de	win-
kel.	Zowel	in	eigen	land	als	op	vakan-
tie	 in	 buitenland	 in	 een	 supermarkt	
en	 mijn	 man	 Joop	 staat	 dan	 buiten	
geduldig	te	wachten.	Thuis	giet	je	de	
thee	er	uit,	want	het	gaat	om	lege	zak-
jes.	Ik	heb	er	hier	dozen	vol	van.	Bij	
elkaar	 zijn	 het	 44000	 verschillende	

zakjes	 en	 ik	 ben	 niet	 eens	 de	 groot-
ste	verzamelaar.	Op	den	duur	vraagt	
het	heel	wat	ruimte.	Ik	blijf	het	doen,	
weet	uit	mijn	hoofd	welke	merken	ik	
heb	en	ben	nog	steeds	niet	compleet.	
Er	zijn	verzamelaars	die	er	veel	geld	
voor	 over	 hebben.	 Het	 gebeurt	 wel	
dat	er	25	à	30	euro	voor	één	oud	zakje	
van	bijvoorbeeld	twintig	jaar	geleden	
wordt	betaald.’

Speciaalbeurs
Mevrouw	 Rozier	 is	 naast	 het	 zelf	
sparen	vervolgens	in	1998	begonnen	
met	 het	 opzetten	 van	 theezakjesruil-
beurzen	in	eigen	land.	Ze	legt	contact	
met	kerken,	schoollokalen,	dorpshui-
zen	en	dat	soort	locaties.	Ze	doet	het	
al	zo	lang	dat	ze	al	die	locaties	kent.	
Ze	gaat	er	altijd	samen	met	haar	man	
heen,	 die	 dan	 haar	 chauffeur	 is.	Vo-
rige	week	waren	ze	nog	op	een	beurs	
in	Assen.	En	zo	zien	ze	ook	nog	veel	
van	het	eigen	land.	
Vorig	jaar	organiseerde	ze	in	septem-
ber	 in	 De	 Bilt	 de	 eerste	 Internatio-
nale	Theezakjes	Ruilbeurs	en	dit	jaar	
wordt	het	de	 tweede.	Ze	weet	 al	dat	
er	 op	 deze	 speciaalbeurs	 Tsjechen,	
Denen	 en	 Belgen	 komen	 en	 hoopt	
veel	 spaarders	 en	 belangstellenden	
uit	 eigen	 land	 en	 eigen	omgeving	 te	
ontmoeten.	

2e internationale theezakjesruilbeurs in De Bilt
door Kees Pijpers

Zaterdag 24 september is er in SWO “De Duiventil”, Jasmijnstraat 6, De Bilt 
een internationale theezakjesruilbeurs met deelnemers en bezoekers uit eigen en buitenland.
De beurs wordt gehouden van 9.30 tot 15.00 uur. De organisatrice, mevrouw Marjoke Rozier

uit Maartensdijk spaart, ruilt en organiseert al vele jaren. 

Marjoke Rozier thuis.

Geslaagde boekpresentatie
Zaterdag 10 september stonden er bijna tachtig mensen

in de broeierige hitte op de stoep te wachten om bij 
de Bilthovense Boekhandel naar binnen te kunnen voor de 
presentatie van de debuutroman Verspreide Opklaringen

van de Biltse schrijver Peter van Ardenne. 

Vanwege	 de	Griekse	 sfeer	 in	 het	 boek	werden	 de	 gasten	 ontvangen	met	
ouzo,	ijs	en	water.	Ike	Bekking,	de	eigenaresse	van	de	winkel,	opende	om	
kwart	voor	zes	met	 een	welkomstwoord.	Daarna	hield	Gerard	de	Ridder	
een	interessante,	korte	lezing	over	de	achtergrond	van	het	boek	en	zei:	“…
Verspreide	Opklaringen	roept	de	vraag	op	of	het	glas	halfvol	of	halleeg	is.	
Dat	 is	de	dubbele	bodem	onder	een	prikkelend	debuut.	Over	drankzucht,	
mensenhaat,	types	in	de	marge,	geestelijke	armoede,	melancholie	en	vrije	
wil.	Ondanks	de	zware	inzet	overwint	de	zon	en	klaart	het	op…”

Copywriter
Copywriter	Daan	Degen	nam	het	stokje	over	en	koos	een	commerciële	in-
steek:	‘Peter	van	Ardenne	heeft	een	prachtig	boek	geschreven	dat	zich	op	
Lesbos	afspeelt,	en	iedereen	moet	het	gewoon	kopen	en	lezen’.	De	auteur	
nam	vervolgens	zelf	het	woord	om	iets	over	zijn	boek	te	vertellen	en	las	
een	kort	hoofdstuk	voor.	De	omslag	van	het	boek,	die	tot	dan	niet	te	zien	
was	geweest,	verscheen	op	het	projectiescherm.	Ike	Bekking	kwam	met	een	
boekenkastje	vol	exemplaren	naar	de	kassa.	Daar	kochten	de	eerste	gasten	
een	of	meer	exemplaren	om	ze	door	de	schrijver	te	laten	signeren	en	van	
een	opdracht	te	laten	voorzien.	De	rij	met	belangstellenden	werd	zo	lang	
dat	een	paar	dames	lachend	vroegen	of	de	schrijver	bereid	was	later	in	De	
Bijenkorf	een	privé-signeersessie	te	houden.		 (Wilma Jansen)



Makelaardij Bilthoven

Hartelijk Welkom tussen 11 en 14 uur!

Kijk op MakelaardijBilthoven.nl of bel 030-225 0265

Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

Geertgen tot Sint Janslaan 13 te Bilthoven

Goed onderhouden eengezinswoning met 

ruime moderne woonkeuken ca. 25m2, 

3 slaapkamers, inpandige garage gelegen 

in kindvr. omgeving. Woonopp. ca. 127m2.

Vraagprijs: € 114.000,- k.k.

Hobbemalaan 24-D6 te Bilthoven

Ruim 3-kamer appartement (woonopp. ca. 

94m2) met zonnig balkon op fraaie locatie 

in Bilthoven-Noord, 2 slaapkamers. 

Servicekosten € 499,- pmd.

Vraagprijs: € 629.000,- k.k.

Gaailaan 6 te Bilthoven

Ruime gezinsvilla met veel leefruimte, 

tuin op het zuiden, woonoppervlakte 

ca. 156m2. Woonkamer ca. 48m2, 

4 slaapkamers en 2 badkamers.

Vraagprijs: € 385.000,- k.k.

Vliegdennen 15 te Den Dolder

In centrum goed onderh. licht 3-kmr-

appar tement op bgg van 103m2 met terras, 

open keuken, 2 slpkmrs, badk., eigen 

parkeerplaats. Servicek. € 225,- pmd. 

Vraagprijs: € 175.000,- k.k.

Hobbemalaan 24 D16-D18  te Bilthoven

Fraai goed onderh. 5-kamer hoekappar-

tement van ca. 130m2 met groot terras. 

(ook apart als 2- en 3-kamer app. te 

gebruiken). Servicekosten: € 719,- pmd.

Lid Vastgoedpro

Vraagprijs: € 40.000,- k.k.

Hobbemalaan 24-B28 te Bilthoven

In parkachtige omgeving in Bilthoven Nrd, 

ruim 2-kamer appartement ca. 55m2 met 

balkon, keuken, woonk. ca. 30m2, slaapka-

mer ca. 14m2. Servicekosten: € 393,- pmd.

Vraagprijs: € 169.000,- k.k.

Abt Ludolfweg 65 te De Bilt

Goed onderh. 3-kamer appartement 

met zonnig balkon, dichtbij centrum. 

Woonopp. ca. 61m2, keuken, lichte woonk., 

2 slpkmrs, berging. Servicek. € 95,50 pmd.
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AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

GLUTENVRIJ

Wist u dat onze varkens, runder en Engelse 

verse worst allemaal glutenvrij zijn! 

Door deze worstjes zachtjes te braden 

voorkomt u dat deze openbarsten tijdens het 

bereiden. U kunt het vlees bijvoorbeeld ook 

gebruiken om kleine balletjes te draaien voor 

in de soep of voor de gourmet en de fondue.

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Met o.a. blokjes kipfilet, groenten en saus

INDISCH STOOFPOTJE

 100 GRAM 0,98

Om lekker te wokken, 

pure biefstuk met champignons en taugé

GEMARINEERDE 

BIEFSTUKPUNTJES 500 GRAM 9,98

Iets aparts, met o.a. kipfilet, 

parmaham en marinade

POLLO DI PARMA 100 GRAM 1,55

Voor de liefhebbers, bijvoorbeeld 

lekker met onze rode wijnkaneelsaus

WILDE EENDENBORSTFILET

 100 GRAM 3,75

Uit onze herfsthoek: 

voor de liefhebbers heerlijk om te bakken

OUDERWETSE BALKENBRIJ

 100 GRAM NU 0,75

Van ons bekende rundvlees: 

mals en mager ca. 1 uur braden

RUNDERBRAADLAPPEN 

 500 GRAM 7,50

Van ons bekende lamsvlees, 

voor in een lekker stoofpotje of in de ovenschotel

LAMSTOOFLAPJES

 500 GRAM 9,98

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 24 september.

Looydijk 113, De Bilt        www.boutiquerianne.nl

Maat 40/42 t/m 54 
Nieuwe collectie

 
Kom ook naar  

de MODESHOW kijken!

Vr. 23 september 

om 19.30 uur

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

repareren

en vermaken

sieraden

Hessenweg 173-175, De Bilt

030 - 2201879

www.robvaneck.nl
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15 kaarten voor 
€ 5,95

Nú verkrijgbaar 
bij:

Bilthovense Boekhandel 

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 

461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maar-

tensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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Terwijl	 haar	 man	 en	 het	 personeel	
druk	doende	zijn	in	de	keuken,	want	
dat	 moet	 doorgaan,	 hebben	 we	 een	
plezierig	gesprek	met	mevrouw	Ping	
Zheng	 en	 haar	 oudste	 dochter	 Xiao	
Xu,	die	op	het	 stedelijk	Gymnasium	
in	 Utrecht	 studeert	 en	 arts	 wil	 wor-
den.	Onder	het	vrolijk	gerinkel	uit	de	
keuken	ernaast	maakt	mevrouw	Ping	
Zheng	duidelijk	dat	 de	nieuwe	eige-
naar,	 haar	 man,	 dezelfde	 producten	
levert	 als	 voorheen,	 terwijl	 er	 daar-
naast	nog	wel	nieuwe	kunnen	bijko-
men.	

De	prijslijst	 blijft	 dus	voorlopig	ook	
hetzelfde	 evenals	 de	 openingstijden	
en	 het	 telefoonnummer	 voor	 het	 be-
stellen.	 De	 familie	 is	 afkomstig	 uit	
Zuid	 China	 en	 vertrok	 uit	 onvrede	
over	 het	 gebrek	 aan	 vrijheid	 naar	
Nederland.	Ze	woonden	eerst	bij	Ter-
neuzen	 in	 Zeeland	 en	 zijn	 later	 ver-
huisd	naar	Purmerend.	Daar	woonde	
de	 vorige	 eigenaar	 van	 Happy	 Gate	

waarna	 haar	 man	 ook	 in	 Maartens-
dijk	ging	werken	en	er	 inmiddels	al-
weer	geruime	tijd	de	nodige	ervaring	
heeft	 opgedaan	 die	 kwaliteit	 garan-
deert.	De	andere	dochter	Xiao	Huan	

en	zoon	Xiao	Sen,	ook	al	slimme	en	
open	kinderen,	komen	erbij	en	vertel-
len	 vrolijk	 dat	 zij	 uiteraard	 wanneer	
dat	nodig	is	ook	een	handje	helpen	in	
het	bedrijf.

Happy Gate en een Happy Family
door Kees Pijpers

Alweer twee maanden draait het Chinees Indisch afhaalcentrum Happy Gate aan de Dorpsweg
in Maartensdijk met de nieuwe eigenaar op volle toeren.

De Happy Family.

Deze	 grote	 interieurwinkel,	 die	 uit	
twee	etages	bestaat,	heeft	van	16	sep-
tember	 tot	 en	 met	 31	 oktober	 door	
de	 hele	 zaak	 werk	 staan	 en	 hangen	
dat	 afkomstig	 is	 uit	 de	 ateliers	 van	
Reinaerde,	 een	 zorgorganisatie	 in	de	
regio	 Utrecht	 die	 in	 overleg	 met	 de	
cliënt	en	zijn	vertegenwoordigers	on-
dersteuning	en	zorg	op	maat	biedt	bij	
werk,	dagbesteding	en	wonen.	Daar-
bij	biedt	Reinaerde	specialistische	on-
dersteuning	en	scholing.	Zo	wordt	in	
de	ateliers	kunstenaars	met	een	beper-
king	de	kans	geboden	zich	artistiek	te	
ontwikkelen.	De	kunstcollectie	die	uit	
hun	 werk	 is	 samengesteld,	 heeft	 de	
naam	Outsider	Art	gekregen	en	wordt	
met	regelmaat	geëxposeerd.	Bij	Veld-
hoven	 is	 een	 veelvoud	 aan	 tekenin-

gen,	 schilderijen,	 linoleumsneden	 en	
keramiek	te	zien	en	te	koop,	die	zo	is	
opgesteld	dat	het	harmonieert	met	het	
assortiment	van	de	winkel.	De	prijzen	
liggen	 ver	 onder	 wat	 normaal	 voor	
kunst	moet	worden	betaald.	Dat	is	in	
veel	 gevallen	 onterecht,	 want	 er	 zit-
ten	 prachtige	 dingen	 tussen	 die	 heel	
wat	meer	waard	zijn.	De	expositie	is	
bijzonder	 gevarieerd	 en	 het	 meeste	
werk	is	erg	kleurrijk.	Openingstijden:	
maandag	 van	 13.00	 tot	 18.00	 uur;	
dinsdag	 tot	 en	 met	 vrijdag:	 9.00	 tot	
18.00	uur	en	zaterdag	9.30	tot	17.00	
uur.	(LvD)

Reinaerde kunstenaars exposeren 
bij Veldhoven Interieurs

Kunstenaars met een verstandelijke beperking maken prachtige dingen. Dat bewijst de expositie bij 
Veldhoven Interieurs aan de Vinkenlaan 31 in Bilthoven.

Bij Veldhoven Interieurs is mooi 
en interessant werk van talentvolle 
kunstenaars te bezichtigen.

Tijdens	 het	 herfstweekend	 is	 er	
een	 gezellige	 markt	 met	 allerhande	
kraampjes	en	zijn	er	daarnaast	 leuke	
activiteiten.	Er	zijn	met	name	op	za-
terdag	een	aantal	demonstraties:	pizza	
bakken	 in	 en	 steenoven,	 boeketten	
maken	 met	 foambloemen,	 demo’s	
werken	 met	 tuinmachines,	 grondtes-
ten,	tuinadviezen	van	EcoStyle	en	al-
les	over	fruit	in	eigen	tuin.	

Voor	de	kinderen	zijn	er	bezigheden	
bij	 ‘Tante	 Thea’,	 er	 is	 een	 kinder-
boerderij	 boordevol	 aaibaar	 klein-
vee,	bij	Henk	de	houthakker	kunnen	
de	kinderen	paddenstoelen	en	andere	
houten	artikelen	schilderen.	Vanzelf-
sprekend	komt	ook	de	najaarstuin	uit-

gebreid	aan	bod.	Met	een	assortiment	
najaars-	en	winterbloeiers	die	de	tuin	

tot	diep	in	het	najaar	vol	in	kleuren	en	
geuren	houdt.

Herfstweekend bij ‘t Vaarderhoogt
Zaterdag 24 en zondag 25 september a.s. staat het terrein van tuincentrum ‘t Vaarderhoogt volledig 
in het teken van het traditionele herfstweekend. Twee feestelijke dagen vol kijk- en doebelevenissen 

voor jong en oud. Net als bij de Hoogtzomer Tuinfeesten van eerder dit jaar wordt een groot gedeelte 
van het buitenterrein overkapt.

Ook voor de kinderen is er van alles te doen.

Groot feest: Oude dorp De Bilt 
heeft een nieuw hart

Op	zaterdag	24	 september	 heet	 het	Oude	dorp	van	De	Bilt	 iedereen	van	
harte	welkom	om	de	herinrichting	te	vieren.	Wethouder	Arie-Jan	Ditewig	
zal	om	13.00	uur	het	Oude	dorp	openen	en	dan	kan	het	 feest	 losbarsten.	
Veel	bewoners	en	ondernemers	zetten	hun	deuren	open	die	dag	en	laten	op	
ludieke	wijze	zien,	proeven	en	horen	wat	ze	in	huis	hebben.	Maar	bezoekers	
kunnen	ook	de	politiecellen	van	het	oude	politiebureau	in,	springen	op	het	
springkussen	of	onder	het	genot	van	een	hapje	en	een	drankje	luisteren	naar	
opzwepende	muziek	op	het	nieuwe	dorpsplein,	de	kruising	tussen	de	Dorps-
straat	en	de	Burgemeester	de	Withstraat.	

De	gemeente	bracht	het	Oude	dorp	terug	in	de	originele	staat,	met	oude	(ge-
bruikte)	klinkertjes,	nostalgisch	gebogen	straatlantaarns,	brede	stoepen	en	
lindebomen.	Er	is	nu	weer	voldoende	ruimte	voor	wandelaars	om	te	lane-
ren.	Maar	dan	moeten	die	wandelaars	er	wel	zijn.	Vandaar	dat	de	bewoners	
en	de	ondernemers	de	koppen	bij	elkaar	 staken	om	het	mooie	oude	dorp	
weer	leven	in	te	blazen.	Het	moet	weer	een	gebied	worden	waar	mensen	zo-
maar	even	een	ommetje	maken,	misschien	een	‘rondje	om	de	kerk’	of	lekker	
slenteren	langs	de	leuke	winkeltjes	en	restaurantjes	die	er	zitten.	Anderhalf	
jaar	lang	duurde	deze	renovatie,	maar	nu	is	het	dan	zover:	Het	Oude	dorp	
is	weer	open	voor	het	doorgaande	verkeer	en	de	bewoners	en	ondernemers	
heten	iedereen	van	harte	welkom	om	dit	samen	met	hen	te	komen	vieren.	
Het	is	dan	ook	niet	voor	niets	dat	het	hart	symbool	staat	voor	dit	feest,	het	
hart	van	hartelijk	welkom	maar	ook	van:	Het	vernieuwde	hart	van	De	Bilt	
leeft,	klopt	en	gonst	weer.	De	Bilt	heeft	haar	hart	terug!	

Zaterdag	 24	 september	 van	 13.00	 tot	 17.00	 uur,	 Dorpstraat	 en	 Burg.	 De	
Withstraat	De	Bilt.	Voor	verdere	informatie:	Tel.	030	2621136.

Dag van de Ouderen 
naar Zeeland

door Henk van de Bunt

De Stichting Dag van de Ouderen De Bilt organiseerde 
op 13 september jl. een boeiende en educatieve excursie 

naar het Watersnoodmuseum in Zeeland. Daar ervoer de 
bezoeker wat de ramp in februari 1953 heeft betekend en hoe 

men met de opgedane kennis over klimaatverandering en 
zeespiegelstijging is omgegaan. 

De	excursie	naar	Zeeland	was	niet	zomaar	een	uitstapje	maar	voerde	terug	
naar	de	gebeurtenis	van	58	 jaar	geleden	die	zoveel	slachtoffers	heeft	ge-
kost.	Meer	dan	1800	mensen	en	veel	dieren	verdronken	en	100.000	mensen	
verloren	hun	huis	en	bezittingen.	Maar	er	viel	ook	te	leren	wat	men	er	aan	
gedaan	heeft	om	een	mogelijke	herhaling	van	een	dergelijke	ramp	met	zo’n	
omvang	te	voorkomen.

Elise Mathilde
De	kosten	van	deze	excursie	waren	 ‘slechts’	10	euro	per	persoon,	 inclu-
sief	de	kofie	en	de	 lunch.	SDO-	voorzitter	Henk	van	der	Loo:	 ‘Dat	was	
mede	mogelijk	gemaakt	door	een	inanciële	bijdrage	van	het	Elise	Mathilde	
Fonds.	De	belangstelling	was	groot	en	het	maximum	aantal	deelnemers	van	
70	personen	was	al	snel	na	publicatie	in	De	Vierklank	bereikt.	Van	de	ruime	
opstapmogelijkheden	in	de	diverse	kernen	van	deze	gemeente	werd	goed	
gebruik	gemaakt.	De	SDO	en	de	deelnemers	kunnen	terugzien	op	een	ui-
terst	geslaagde	dag’.	

De Stichting Dag van de Ouderen De Bilt organiseerde op 13 september 
jl. een boeiende en educatieve excursie naar het Watersnoodmuseum in 
Zeeland. (foto Hans Prins)
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Agenda Dorpsraad Groenekan 26 september

Tijd: 20.00 uur
Locatie:  Dorpshuis de Groene Daan, 

Groenekanseweg 87 in Groenekan. 

1 Opening
2 Inventarisatie punten van toehoorders
3 Secretariaat
4  Vertegenwoordiging Groenekan Noord  

ofwel Nieuwe Weteringseweg
5 Smoelenboek
6 Data centrum Koningin Wilhelminaweg
7 A27 en het geluid
8 Utrechtse Vereniging van Kleine Kernen (UVKK)
9  Verkeersplan De Bilt bijeenkomst uitgesteld 

(Frans de Graaf)
10 Respectvol samenleven
11 Rondvraag
12 Afsluiting en contactenborrel

Dorpsraad Groenekan
Marius van den Bosch
secretariaat@dorpsraadgroenekan.nl
Tel: 06-51326520

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  
hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Opgeven voor 
scootmobielcursus kan nog

Op	woensdag	28	september	2011	wordt	in	het	Centrum	H.F.	Witte,	Henri	
Dunantplein	4	te	De	Bilt	een	cursus	gegeven	voor	personen	uit	de	gemeente	
die	met	een	scootmobiel	rijden.	Deze	leerzame	cursus	wordt	gegeven	van	
13.00	tot	ca.	16.15	uur.	De	deelnemers	worden	bijgeschoold	op	de	onderde-
len:	theorie,	behendigheid	en	rijden	in	het	verkeer.
Op	dit	moment	is	er	nog	ruimte	voor	een	aantal	deelnemers.	Laat	deze	mo-
gelijkheid	niet	aan	u	voorbij	gaan.	Ook	als	u	eerder	hebt	deelgenomen,	bent	
u	van	harte	welkom.	Deelnemers	ontvangen	een	naslagwerk	en	certiicaat	
uit	 handen	 van	 wethouder	 H.	 Mittendorff.	 U	 kunt	 zich	 nog	 opgeven	 als	
volgt:	Schriftelijk	bij	VVN	Afd.	De	Bilt,	 t.a.v.	de	heer	P.H.	Boos,	Geert-
gen	tot	Sint	Janslaan	15,	3723	CJ	Bilthoven	of	per	e-mail	aan	boosmeel@
xs4all.nl.	Bij	opgave	volledige	naam	en	voorletter(s),	 adres,	postcode	en	
plaats,	telefoonnummer	en	zo	mogelijk	e-mail	adres	vermelden.	

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande	vrijdagavond	23	september	kunt	u	weer	klaverjassen	bij	SVM.	
In	de	kantine	van	deze	sportvereniging	aan	de	Dierenriem	in	Maartensdijk	
bent	u	van	harte	welkom.	Het	klaverjassen	begint	om	20.00	uur	en	meedoen	
kost	3	euro.	Er	is	ook	een	loterij,	voor	€	0,25	kunt	u	een	lot	kopen.

Wandeling op Oostbroek
Omstreeks	1122	vestigden	monniken	zich	in	het	moeras	ten	oosten	van	de	
stad	Utrecht.	Tijdens	haar	bezoek	aan	de	stad	Utrecht	in	mei	van	dat		jaar	
schonk	keizerin	Mathilde	de	rechten	over	het	gebied	aan	het	nieuwe	kloos-
ter.	In	april	2011	is	dr.	Charlotte	Broere	tijdens	haar	lezing	voor	de	histori-
sche	kring	uitgebreid	ingegaan	op	het	ontstaan	van	de	Biltse	kloosters.

Als	vervolg	hierop	organiseert	de	Historische	Kring	D’Oude	school	op	za-
terdag	1	oktober	om	10.00	uur	een	wandeling	op	het	landgoed	Oostbroek,	
Bunnikseweg	45	in	De	Bilt	door	het	oude	loofbos	en	langs	de	moerassen	
en	graslanden.	Er	wordt	gewezen	op	de	sporen	van	het	klooster	en	nader	
ingegaan	op	de	geschiedenis	van	de	huidige	gebouwen	en	het	park.	

De	wandeling	eindigt	bij	de	bloemrijke	kloostertuin.	Oostbroek	is	een	ge-
bied	van	groot	cultuurhistorisch	en	ecologisch	belang	en	het	hoofdkwartier	
van	Het	Utrechts	Landschap.

De	 wandeling	 wordt	 begeleidt	 door	 de	 boswachter	 van	 Oostbroek,	 Joris	
Hellevoort	en	Ellen	Drees	van	de	Historische	Kring.	Vooraf	aanmelden	is	
niet	nodig.	Het	verzamelpunt	is	bij	de	oranjerie.

Wat	 betekent	 dit	 voor	 inwoners	 van	
de	gemeente	De	Bilt?	
•	 	Bent	u	14	jaar	of	ouder?	Dan	is	de	

ID-kaart	vanaf	nu	gratis.

•	 	Heeft	 u	 sinds	 oktober	 2010	 een	
bezwaarschrift	 ingediend	 tegen	
de	betaling	van	de	 ID-kaart?	Dan	
krijgt	 u	 op	 termijn	 automatisch	
de	kosten	van	de	kaart	 op	uw	 re-
kening	teruggestort.	U	hoeft	daar-
voor	niets	te	doen.	

•	 	Bent	 u	 jonger	 dan	 14	 jaar?	 Dan	
moet	 u	 vooralsnog	 €9,20	 betalen.	
U	kunt	wel	bezwaar	maken	 tegen	
betaling	van	deze	kosten.	

•	 	Bij	 spoedbehandeling	 betaalt	 u	
vooralsnog	de	daarvoor	gemaakte	
extra	kosten.

Wanneer	u	een	ID-kaart	heeft	die	nog	
een	tijd	geldig	is,	kunt	u	dus	wachten	
met	 uw	 aanvraag	 voor	 een	 nieuwe,	
gratis	ID-kaart.

ID-kaart nodig
Wanneer	 uw	 ID-kaart	 op	 korte	 ter-
mijn	 verloopt,	 bent	 u	 natuurlijk	 van	
harte	welkom	bij	het	loket	Burgerza-
ken	van	de	 gemeente	De	Bilt	 of	 het	
Servicecentrum	in	Maartensdijk.	

Voor	een	bezoek	aan	het	loket	in	het	
gemeentehuis	 kunt	 u	 een	 afspraak	
maken	via	het	digitale	loket.	Zo	voor-
komt	 u	 dat	 u	 moet	 wachten.	 	 Zorgt	
u	 ervoor	dat	u	de	benodigde	 spullen	
meeneemt:	 een	 recente	 pasfoto,	 de	
oude	 ID-kaart,	 eventueel	 uw	 pas-
poort.	

Kinderen	tot	12	jaar	hebben	daarnaast	
schriftelijke	 toestemming	 van	 beide	
ouders	nodig	 (of	van	degene	die	het	
gezag	 over	 het	 kind	 heeft)	 en	 een	
geldig	 legitimatiebewijs	 van	 de	 toe-
stemmende	ouder(s).	Kijk	voor	meer	
informatie	in	het	digitale	loket	van	de	
gemeente	 op	 www.debilt.nl/gemeen-
teloket.		

Vertraging
De	 gemeente	 verwacht	 de	 komende	
periode	extra	veel	aanvragen	voor	een	
ID-kaart.	Het	is	mogelijk	dat	daardoor	
het	productieproces	iets	vertraagt.	In-
formeert	u	over	de	uitgiftetijd	bij	het	
loket	Burgerzaken.	
	
Overige identiteitsbewijzen
Paspoort	en	rijbewijs	zijn	net	zo	goed	
een	 geldig	 identiteitsbewijs	 als	 de	
ID-kaart.	Met	een	geldig	paspoort	of	
rijbewijs	 heeft	 u	 dus	 geen	 ID-kaart	
nodig.	 De	 Nederlandse	 Identiteits-
kaart	 is	 geldig	 in	 een	 beperkt	 aantal	
Europese	landen.

Meer informatie
Heeft	 u	 vragen	 over	 het	 aanvragen	
van	een	ID-kaart	of	de	uitspraak	van	
de	Hoge	Raad?	Of	twijfelt	u	of	u	des-
tijds	 een	 bezwaarschrift	 heeft	 inge-
diend?	Neem	dan	telefonisch	contact	
op	met	het	informatiecentrum	van	de	
gemeente	via	tel.	(030)	228	94	11.	

ID-kaart gratis 
voor inwoners 14 jaar en ouder

De Nederlandse Identiteitskaart moet gratis zijn voor ieder die zich op straat moet kunnen 
identiiceren. Dat heeft de Hoge Raad afgelopen vrijdag bepaald. Dit betekent dat de identiteitskaart 

voor mensen van14 jaar en ouder vanaf nu gratis is. De Hoge Raad heeft daarmee de eerdere 
uitspraak van een rechter, in oktober 2010, bevestigd.

Het	 eerste	 damesteam	 is	 slecht	 be-
gonnen	aan	de	strijd	om	in	de	hoofd-
klasse	te	blijven;	twee	keer	verlies	is	
een	slechte	start,	zeker	op	de	manier	
waarop.	 Er	 werden	 domweg	 te	 veel	
fouten	gemaakt,	en	er	werd	te	weinig	
geslagen.	Dat	laatste	deed	UVV	beter,	
en	won	met	3	-	1.
De	tweede	wedstrijd	begon	goed	voor	
Centrals,	Het	werd	3-0.	Jessica	Patter-
son,	pitcher	van	het	tweede	team	dat	3	
klassen	lager	speelt,	hield	samen	met	

het	 team	de	 verdediging	 goed	 dicht,	
maar	daar	kwam	een	einde	aan	in	de	
vierde	 inning.	 Eva	 Voortman,	 de	 18	
jarige	junior	pitcher,	die	ook	de	eerste	
wedstrijd	 had	 gegooid,werd	 terug-
gehaald,	om	 te	proberen	de	verdedi-
ging	te	stabiliseren.	Er	werden	echter	
teveel	 veldfouten	gemaakt,	 het	werd	
via	3-4,	5	-	5.	In	de	achtste	inning	viel	
de	5-6	voor	UVV.
A.s.	 zaterdag	 worden	 de	 volgende	
wedstrijden	gespeeld.	Wie	drie	wed-

strijden	 wint	 heeft	 de	 hoofdklasse	
plaats.	 Erop	 of	 eronder	 dus	 voor	 de	
Centrals	dames.

Het	 heren	 honkbalteam	 werd	 afge-
lopen	weekend	kampioen	en	promo-
veert	naar	de	Tweede	klasse.	Ook	het	
derde	damesteam	is	kampioen	gewor-
den	van	de	Vijfde	klasse.	En	de	aspi-
ranten	 honkbal	 schreven	 ook	 zij	 de	
kampioenstitel	op	hun	naam.

(Bertus Voortman)

Centrals kampioenen en verliezers

PvdA en de Miljoenennota

De	 overdagbijeenkomsten	 van	 de	
PvdA	 gaan	 weer	 van	 start.	 Er	 is	
veel	 te	 doen	 in	 de	 maatschappij	
om	 over	 te	 praten.	 Daarom	 is	 het	
onderwerp:	 ‘De	 Troonrede	 en	 de	
Miljoenennota’.	 Het	 onderwerp	
wordt	 ingeleid	 door	 Carla	 van	
Rest,	oud-	voorzitter	PvdA	Gewest	
Utrecht.	 Ook	 is	 er	 Nieuws	 uit	 de	
Gemeenteraad	 ingeleid	 door	 GL/
PvdA	 raadslid	 Jaap	 Nieuwenhui-
ze.	 De	 overdagbijeenkomst	 vindt	
plaats	 op	 dinsdag	 27	 september	
om	9.45	u.	bij	fam.	Van	Genderen,	
Westerlaan	15	in	De	Bilt.	Op	deze	
openbare	 bijeenkomst	 zijn	 leden	
en	 niet-leden	 van	 harte	 welkom.	
Informatie:	 Tel.:	 0302286903,	
0302282813	en	0302201295.

Alpha-cursus 

In	september	start	de	Alpha-cursus	
die	 je	 de	 mogelijkheid	 biedt	 om	
op	 een	 ontspannen	 manier	 te	 ont-
dekken	 wat	 het	 christelijk	 geloof	
inhoudt.	 Er	 wordt	 een	 inleiding	
gegeven	waarna	 er	 in	kleine	groe-
pen	doorgepraat	wordt	over	 speci-
ale	onderwerpen.	De	Alpha-cursus	
duurt	 tien	weken	(een	avond	in	de	
week	plus	een	weekend)	en	is	gra-
tis.	Alleen	voor	het	weekend	wordt	
een	bijdrage	gevraagd.	De	startda-

tum	is:	28	september	om	20.00	uur	
aan	 de	Nieuwstraat	 47	 in	De	Bilt.	
Info:	Marjolijn	 van	 der	Mast	 030-
6960667	of	 kijk	 op	website	www.
vegdebilt.net

Sam’s Kledingactie

Op	 zaterdag	 1	 oktober	 vindt	 in	
Bilthoven	en	Zeist	de	kledinginza-
melingsactie	 van	 Sam’s	 Kleding-
actie	voor	Mensen	in	Nood	plaats.	
U	 kunt	 dan	 van	 10.00	 tot	 13.00	
uur	 uw	 goede,	 nog	 draagbare	 kle-
ding,	 schoeisel,	 huishoudtextiel	 en	
dekens	 in	 gesloten	 plastic	 zakken	
afgeven	 bij	 de	 Opstandingskerk,	
1e	 Brandenburgerweg	 34	 of	 Onze	
Lieve	 Vrouwekerk,	 Gregoriuslaan	
8,	Bilthoven.	De	opbrengst	van	de	
ingezamelde	 kleding	 gaat	 naar	 de	
projecten	 van	 Cordaid	 Mensen	 in	
Nood.	 Voor	 meer	 informatie	 over	
Sam’s	Kledingactie	en	de	gesteun-
de	projecten	kunt	u	kijken	op	www.
samskledingactie.nl	 of	 bellen	 naar	
073-687	10	60.	

Rommelmarkt bij Zuiderkapel

Op	 zaterdag	 1	 oktober	 van	 10.30	
tot	 15.00	 uur	 wordt	 de	 bazaar	
gehouden	 bij	 de	 Zuiderkapel	 aan	
de	 Boslaan	 te	 Bilthoven.	 Op	 het	
terrein	 rond	 de	 kerk	 zal	 een	 rom-
melmarkt	zijn	met	leuke	spullen	en	

boeken.	Daarnaast	 zullen	 er	 volop	
verkoopartikelen,	 koffie,	 gebak	 en	
snacks	 te	 koop	 zijn.	 De	 kerk	 zal	
deze	 dag	 open	 zijn	 voor	 bezichti-
ging.	Voor	‘spullen’	voor	deze	rom-
melmarkt	en	voor	meer	informatie:	
tel.	06	27746416.

Isis

Spirituele	 Kring	 Isis	 organiseert	
een	 lezing	 op	 10	 oktober	 2011	
o.l.v.	 Bram	 Moerland.	 Het	 thema	
is	 ‘Broederschap’.	 In	 het	 Nieuwe	
Testament	 vertelt	 Jezus	 een	 gelij-
kenis	 over	 een	 verdwaald	 schaap.	
De	 herder	 zoekt	 het	 op	 en	 brengt	
het	 terug	 naar	 de	 kudde.	 Ook	 in	
het	Thomas-evangelie	vertelt	Jezus	
over	een	schaap	dat	de	kudde	ver-
laat,	maar	daarin	wordt	het	schaap	
geprezen	omdat	het	de	kudde	verla-
ten	heeft.	Waar	woont	liefde?	In	de	
veilige	kudde	of	 in	de	eenling.	De	
lezing	met	boekentafel	is	van	20.00	
tot	22.00	uur	in	De	Schakel,	Soest-
dijkseweg	 Zuid	 49b	 in	 De	 Bilt.	
Plaats	 reserveren	 via	 www.hier.is/
isis	of	bel	030.2290317

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Cijfers
Totaal aantal inschrijvingen bij 

KvK in De Bilt 6.506

10 inschrijvingen minder dan in 

augustus

waarvan 2.964 Economisch actief 

12 minder dan in juni

 verenigingen 

335 (ongewijzigd)

 stichtingen 

634 (6 minder dan in augustus)

In augustus zijn er 23 nieuwe 

inschrijvingen bij de Kamer van 

Koophandel geregistreerd.

10 daarvan zijn starters

 [bron: KvK]

www.lokalebedrijvendebilt.nl

2900 bedrijven in De Bilt. 
Zorg dat u gevonden wordt

kantoorruimte 
tijdelijk of permanent

kijk voor meer informatie op 

www.leyensehof.nl

• Vanaf 20 tot 50 m2 

• Inclusief airco, verwarming en electra

• Volledig gestoffeerd

• Draadloze en beveiligde ICT-voorzieningen

• Huurvoorwaarden lexibel en op maat

• Opzegtermijn 1 maand

• Gebruik van vergaderfaciliteit mogelijk

Te Huur

Bilthoven

salarisadministraties
•

belastingadviseurs

Tolakkerweg 217A

3738 JM  Maartensdijk

P.O. Box 14

3738 ZL  Maartensdijk

T +31 (0) 346 21 79 10 

F +31 (0) 346 21 79 11

www.totalcompliance.nl

door Guus Geebel

Per 1 januari 2012 voert de gemeente 

De bilt toeristenbelasting in. onderne-

mers die ermee te maken gaan krijgen 

kregen woensdag 31 augustus in ge-

meentehuis jagtlust nadere informatie 

van wethouder kamminga van finan-

ciën. toine van ierland, directeur van 

adviesbureau legitiem bv, hield een 

presentatie waarin hij de ins en outs 

rond toeristenbelasting toelichtte.

‘Voor de vakantie hebben we een 

bijeenkomst gehad en een van de 

eerste dingen die mij werden toege-

worpen was, jullie hebben drie ton 

in de begroting staan, dat halen jul-

lie niet’, aldus wethouder Kamminga. 

‘Vervolgens was de vraag of de drie 

ton leidend was, dus wordt de heing 

zodanig dat er in ieder geval drie ton 

uitkomt. Ik heb toen gezegd dat laat-

ste zeker niet en het eerste zullen we 

wel zien.’ 

Na een nauwkeurig onderzoek bleek 

dat de drie ton inderdaad niet wordt 

gehaald. ‘Dat was ook maar een schat-

ting.’ De opbrengst van de toeristen-

belasting zal rond de 120.000 euro lig-

gen met in het eerste jaar tien procent 

aan perceptiekosten. Wat betreft de 

tarieven wordt gekozen voor diferen-

tiatie. Uitgangspunt van de gemeente 

is om ongeveer op het niveau van de 

omgeving uit te komen. Het tarief 

voor hotels, bed&breakfast en pensi-

ons wordt voorgesteld op € 1.30 het 

overige tarief € 0.80. De gemeente-

raad besluit hierover in december. De 

toeristenbelasting gaat vervolgens in 

op 1 januari 2012. De tarieven die voor 

2012 worden vastgesteld gelden ook 

voor 2013. 

Heffingsmaatstaf

Adviesbureau Legitiem heeft de af-

gelopen weken een inventarisatie 

gehouden bij alle bedrijven die het 

aangaat. De conclusie was dat alle 

vormen van verblijf in deze gemeente 

voorkomen. Bed&Breakfast, parti-

culiere aanbieders, pensions, hotels, 

campings, vakantie- en bungalowpar-

ken en verhuurkantoren. De conclusie 

was ook dat de toeristenbelasting niet 

bij alle vormen van verblijf past. 

Van Ierland: ‘We hebben bij de ver-

schillende bedrijven gekeken naar het 

aantal overnachtingen en de globale 

omzetcijfers om te onderzoeken wat 

de meest geschikte component zou 

zijn om als heingsmaatstaf in een 

verordening op te nemen. Daarbij 

concluderen we dat de heingsmaat-

staf een bedrag per persoon per nacht 

zou moeten zijn.’

 

Vaststelling

Toeristenbelasting wordt geheven 

wanneer er sprake is van houden van 

verblijf tegen vergoeding binnen deze 

gemeente van mensen die hier niet 

woonachtig zijn. Belastingplichtige 

kan degene zijn die verblijf houdt, 

maar ook degene die het verblijf 

biedt. Die mag de belasting doorbere-

kenen aan de gast. Legitiem adviseert 

een verordening met een heings-

maatstaf die past bij de vorm van re-

creëren. De keuze is gemaakt die hef-

ingsmaatstaf te baseren op het aantal 

nachten en met een diferentiatie op 

de aard van de accommodatie. ‘Voor 

vaste- en seizoensplaatsen stellen we 

voor in de verordening een forfait op 

te nemen gebaseerd op een gemid-

deld aantal personen en een gemid-

deld aantal nachten dat de personen 

verblijven op die plaatsen. 

Dat gemiddelde moet vastgesteld 

worden. In de verordening moet een 

afwijking daarvan mogelijk worden 

zodat geopteerd kan worden voor een 

niet-forfaitaire heing, bijvoorbeeld 

bij een minicamping. Het voorstel 

dat wij de gemeente doen is om ge-

zamenlijk een forfaitovereenkomst op 

te maken en toe te voegen aan de ver-

ordening. In de verordening komt ook 

de verplichting om bij te houden wie 

er verblijven. Geprobeerd wordt dub-

bele registratie te voorkomen.’ Veror-

dening en toepassingsregels worden 

nog vastgesteld.

foRensenBelasting

Legitiem adviseert de invoering van 

forensenbelasting te onderzoeken. 

Binnen de gemeente staan ook vakan-

tiewoningen in eigendom van parti-

culieren, die op huurgrond staan en 

niet onder de toeristenbelasting val-

len. Die zouden kunnen worden be-

last met forensenbelasting. Belastbaar 

zijn personen die de gemeubileerde 

woning meer dan 90 dagen per jaar 

beschikbaar hebben en niet in de ge-

meente woonachtig zijn. 

De gemeente kan hiervoor een hef-

ingsmaatstaf vaststellen gerelateerd 

aan de WOZ-waarde. Gaat de gemeen-

te over op forensenbelasting dan zul-

len ook caravans worden meegeno-

men, maar niet tegen WOZ-waarde. 

Waarschijnlijk komt er dan een veror-

dening met twee heingsmaatstaven. 

Een voor objecten op huurgrond en 

een voor objecten met een WOZ-

waarde. Een en ander moet nog uit-

gewerkt worden. De opbrengst van 

forensenbelasting wordt op 50.000 

euro geraamd.

Gevraagd wordt of een deel van de 

opbrengst gebruikt gaat worden 

om het toerisme in de gemeente te 

promoten, zoals dat in de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug is overeenge-

komen. Wethouder Kamminga ant-

woordt dat budgetten hiervoor on-

derdeel zijn van Economisch Beleid. 

toeristenbelasting begint vorm te krijgen

Toeristische ondernemers worden geïnformeerd over toeristenbelasting. 

Wethouder Bert Kamminga van Financiën.
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kantoor open ma t/m vrij  

8.30 - 17.00 uur

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36

3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• interntwinkel mt een lokaal gezicht

Beveiliging

Huussen Elektro B.V.
PC Staalweg 90
Postbus 87
3720 AB Bilthoven

T: 030 - 220 0404
info@huussenelektro.nl 
www.huussenelektro.nl

Voor ongewenste situaties zoals inbraak 
en/of brand; daar kunt u zich voor 
verzekeren. Omdat dat niet altijd volstaat 
bieden wij installaties die voor u worden 
geïnstalleerd en onderhouden.

Bel voor een afspraak voor een 
offerte op maat: 030 - 220 0404.
Of bezoek onze website: www.huussenelektro.nl.

BeveiligingHuussen

Branddetectie Elektro Domotica

Energiek in Techniek

Totaalbeveiliging

80 jaar

Maak nu nog gebruik 

van de -6% regeling!

Op de bijeenkomst van donderdag 

15 september in dorpshuis de Groe-

nedaan is door Bart Oskam, directeur 

Euroiber, tekst en uitleg gegeven over 

de komst van het datacenter in Groe-

nekan.

Betrokken omwonende en bedrijven 

maakten zich met name zorgen over 

het gebrek aan informatie en de te-

genstrijdige berichten die hier en daar 

opdoken. Bart Oskam gaf aan dat Eu-

roiber eerder met omwonenden om 

de tafel hadden moeten gaan zitten 

en dat ze daar zeker lering uittrekken. 

Dit is het eerste datacenter dat door 

Euroiber wordt gebouwd en zodoen-

de ook voor hen een leerproces. Core 

business van Euroiber is glasvezelka-

bels. Daar zijn ze achter KPN met een 

landelijk netwerk de grootste in. Om 

aan de als maar toenemende vraag 

van snelle netwerkverbindingen te 

kunnen blijven voldoen gaan ze regi-

onale datacenters opzetten. Hiermee 

wordt een nieuwe business aan het 

bedrijf toegevoegd. Op dit moment 

liggen de meeste datacenters in en 

rond Amsterdam. Om optimaal van 

Glasvezel te kunnen proiteren moe-

ten verspreid door het land regionale 

datacenters gebouwd worden. Het 

datacenter zelf, het onderhoud en de 

beveiliging wordt door euroiber ver-

zorgd. De dataruimte wordt verhuurd 

aan marktpartijen die op hun beurt 

weer het bedrijfsleven en MKB bedie-

nen.

waarOm hier

Groenekan is na een uitgebreide se-

lectie als meest gunstigste locatie uit 

de bus gekomen. Dat het glasvezel 

netwerk van Euroiber al door Groe-

nekan loopt heeft zeker bijgedragen 

aan de keuze. Ook de ligging, het 

gebouw en de bestemmingsplannen 

van de gemeente paste in het proiel 

zoals dat hoort bij een Datacenter. 

Het grote voordeel van dit gebouw 

is volgens Bart Oskam dat het in de 

huidige staat ruim genoeg is voor de 

toekomst. Naast de nieuwe techniek-

ruimte wordt er voorlopig maar een 

kwart van de datacapaciteit in onder-

gebracht. Dat deel van het datacenter 

moet voorjaar 2012 operationeel zijn. 

Alle geluids- en milieuberekeningen 

zijn gemaakt op een 100% bezetting 

en daar groeit het dan de komende 

jaren naar toe. Bart Oskam gaf aan dat 

Euroiber niet verwacht dat omwonen-

den last krijgen van het datacenter. ‘Er 

komen overdag maximaal 3 mensen 

van ons te werken. Incidenteel zullen 

klanten hun servers onderhouden.’ Hij 

sprak echter de wens uit met omwo-

nende en bedrijven in overleg te blij-

ven en gaf aan bij de eerste signalen 

van overlast direct te reageren.  

Kou uit de lucht

Eerste artist impression van het datacenter in Groenekan .

regio ondernemers 
bijeen in slot Zeist
Onder het motto ‘Toys for Boys en Girls’ organiseert de Business Club  

Zakelijk Zeist een bijzondere ondernemersavond op donderdag 22 sep-

tember. Elf prominente autodealers uit de regio tonen hun nieuwste mo-

dellen. Autoliefhebbers, mannen maar ook vrouwen die van mooie auto’s 

houden, komen volop aan hun trekken. Cabrio’s, electrische auto’s en de 

laatste zakelijke snujes zijn er te vinden. 

Daarnaast is Frans van Seumeren, voormalig directeur van Mammoet en 

grootaandeelhouder van FC Utrecht, als gastspreker aanwezig. De beken-

de ondernemer met een echte VOC mentaliteit zal zijn kant het verhaal 

vertellen over de berging van de Russische onderzeeër de Koersk.

De Business Clubs uit De Bilt (BCB en BOF), Bunnik (BHIK), Utrechtse Heu-

velrug (Zakelijk Heuvelrug) en Zeist organiseren elk jaar voor hun leden 

een regionale Business dag. Dit keer de beurt aan Zakelijk Zeist.

Leden van bovenstaande verenigingen maar ook ondernemers die over-

wegen van een van bovengenoemde verenigingen lid te worden zijn van 

harte welkom. Wel vooraf even een mail sturen naar info@zakelijkzeist.nl 

onder vermelding van je vereniging. De toegang na aanmelding is gratis.

U I T N O D I G I N G

door Olivier de Vries

Woensdag 14 september vond er on-

der grote belangstelling in de oude 

Raadszaal van het Gemeentehuis 

Jagtlust weer een ZZP-bijeenkomst 

plaats. Key-note speaker van de avond 

was de heer Erik Ziengs, 2e Kamerlid 

en zelf jarenlang ondernemer.

Ziengs zit sinds kort in de tweede ka-

mer voor de VVD en heeft speciiek 

gevraagd om de portefeuille Toeris-

me, MKB en maakt zich sterk voor een 

wettelijke rechtspositie met duidelijke 

omschreven rechten en plichten en 

vermindering van lastendruk voor de 

ZZP-er.

VOOrBeeld

Ziengs heeft aangedrongen bij de 

ministers Verhagen en Kamp om een 

deinitie die de ZZP’er. Hij wil dat de 

ZZP’er: als een ondernemer wordt 

gezien en niet als een verkapte werk-

nemer voor bedrijven die lexibiliteit 

willen. 

Waarom dit zo belangrijk was, gaf 

hij aan door middel van een aantal 

voorbeelden. De VAR (Verklaring Ar-

beid Relatie), die de rechtsposities 

van ZZP’er en cliënt in het geval van 

een langdurige fulltime opdracht 

zou moeten garanderen wordt door 

het Ministerie van Werkgelegenheid 

zonder vragen verstrekt en pas later 

steekproefsgewijs gecontroleerd. Als 

er later geconcludeerd wordt dat er 

een ‘gezagsverhouding’ is, kunnen 

zowel de ZZP’er als de opdrachtgever 

gedwongen worden om over beta-

lingen loonheingen af te dragen, in 

veel gevallen zelfs met terugwerken-

de kracht. Het kamerlid vind dat de 

deinities zo vaag zijn dat het volledig 

onvoorspelbaar is of er extra kosten 

volgen en dat dit niet stimulerend is 

voor bedrijven die ZZP’ers willen in-

huren.

maKKeliJKer

Ook wilde hij dat de Kamer van Koop-

handel duidelijkere informatie over 

de eisen die er aan ZZP’ers worden 

gesteld gaat verstrekken en hij kon 

melden dat dit initiatief inmiddels 

een feit is. Daarnaast is het vanaf 2012 

mogelijk om tot 10 jaar in het pensi-

oenfonds van een voormalige werk-

gever te blijven, een verhoging van 

het vorige limiet van 3 jaar. Arbeids-

ongeschiktheidsverzekeringen voor 

ZZP’ers worden niet via de politiek ge-

regeld maar misschien wel collectief 

door ZZP Nederland. Verder wordt er 

gewerkt aan een wetsvoorstel voor de 

oprichting van een zogenaamde Flex 

B.V. die voor 1 euro kan worden opge-

richt.

smeerOlie

‘In de huidige Economische malaise 

is een zekere lexibilisering van de 

arbeidsmarkt geen overbodige luxe, 

het MKB is dan wel de motor van de 

economie, maar de ZZP’er is de smeer-

olie’, aldus Ziengs. Hierop volgde een 

aantal interessante vragen over die 

punten, maar ook over de aanbeste-

dingswet, die het door de clustering 

van opdrachten voor ZZP’ers vrijwel 

onmogelijk maakt om mee te dingen 

naar overheidsopdrachten op ieder 

niveau. Overheden zullen worden 

gedwongen om te ‘ontclusteren’ en 

ZZP’ers moeten meer gaan samen-

werken om capaciteit op te bouwen.

VestiGinGsVerGunninG

Een andere interessante vraag was of 

Gemeentes vestigingsvergunningen 

moeten versoepelen, aangezien het 

steeds vaker voorkomt dat er bezwaar 

wordt gemaakt tegen kantoor aan 

huis. Hier was het antwoord dat deze 

bezwaren in de regel van concurren-

ten komen, die niet gecharmeerd zijn 

van prijsvechters in de buitenwijken. 

Voor ondernemers die kantoor aan 

huis houden is dit niet echt een pro-

bleem, dus het hangt ook vooral van 

de branche af. Bedrijfsverzamelgebou-

wen, waar goedkoop bedrijfsruimte is 

te huren, komen door marktwerking 

de laatste jaren relatief snel tot stand 

en het kabinet ziet hier dan dus ook 

geen taak voor de overheid. 

Na de vragenronde is er nog lang na-

geborreld en veel nieuwe contacten 

gelegd door de ca. 50 deelnemers. 

Op dinsdag 25 oktober a.s. wordt er 

in het H.F. Witte centrum de volgende 

bijeenkomst gehouden, een elevator-

pitch wedstrijd, waar ZZP’ers in de Ge-

meente zich voor kunnen aanmelden 

op de site van ZZP de Bilt: http://zzp-

debilt.nl

2de kamerlid Erik Ziengs spreekt de 

ZZP’ers toe.

succesvolle ZZP-bijeenkomst 
over wet en regelgeving voor ZZP’ers
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BedrijfSfitneSS

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

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

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

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

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

door Guus Geebel

Samen voor De Bilt hield dinsdag 13 

september in het gebouw van Woon-

stichting SSW een kenniscafé dat 

geheel in het teken stond van Duur-

zaamheid. In vier groepen wisselden 

deelnemers ideeën en ervaringen uit, 

en brainstormden over eventuele mo-

gelijkheden in de eigen omgeving. 

De vier groepen werden elk geleid 

door deskundige sprekers. Maarten 

Strengers, eigenaar van Green Link 

en gespecialiseerd in energiebespa-

ring, leidde het onderwerp Klimaat 

& Energie. Bij het onderwerp Duur-

zame Bedrijfsvoering was Ad van Zijl 

de inleider. Van Zijl is directeur van  

Woonstichting SSW. Duurzaamheid 

en Onderwijs werd geleid door Mar-

tin van Veelen. Hij is de directeur van 

de Stichting Delta De Bilt voor Primair 

Onderwijs. Jan de Grootte van Huus-

sen Elektro leidde het onderwerp 

Duurzame Inkoop en Verkoop.

Fairtrade

Henk Zandvliet, voorzitter van de 

werkgroep Fairtrade, overhandigt tij-

dens de bijeenkomst het aanvraag-

formulier voor de titel Fairtrade Ge-

meente aan Huub Jansen. Jansen is 

voorzitter van de Landelijke Stuur-

groep Fairtrade gemeenten. Zandvliet 

vertelt dat de werkgroep bij winkels, 

horecavestigingen en bedrijven de 

aanwezigheid van faitrade producten 

heeft geïnventariseerd. ‘Tot onze ver-

rassing is er veel meer aanbod dan je 

in eerste instantie zou verwachten. 

Het bleek dat heel veel bedrijven en 

maatschappelijke organisaties vaak 

al jarenlang fairtrade koie en thee 

schonken of fairtrade kerstpakket-

ten gaven.’ Een landelijke jury onder 

leiding van oud-minister Jan Pronk 

gaat nu toetsen of de gemeente voor 

het predicaat Fairtrade Gemeente in 

aanmerking komt. De Bilt zou dan na 

Houten, Nieuwegein en Utrecht in de 

provincie de vierde gemeente zijn. Als 

de gemeente aan de eisen voldoet is 

het de bedoeling dat het predicaat tij-

dens de Fairtradeweek op zaterdag 29 

oktober door de burgemeester wordt 

uitgereikt. De wereldwinkel De Bilt be-

staat die dag tien jaar.   

Ontwikkelingssamenwerking 

Huub Jansen is behalve voorzitter 

van de Landelijke Stuurgroep Fairtra-

de gemeenten ook directeur van de  

Landelijke Vereniging van Wereldwin-

kels. Hij noemt fairtrade de leukste 

vorm van ontwikkelingssamenwer-

king. ‘Er nemen nu 2,5 miljoen men-

sen in ontwikkelingslanden deel en 

dat willen we graag uitbreiden. Werk 

is heel belangrijk voor mensen en 

fairtrade is verantwoord werk. Geen 

kinderarbeid en geen 18-urige werk-

dagen. Het is een handelsconcept 

waarmee je zorgt dat mensen aan de 

bak komen en economische ontwik-

keling op gang brengen.’ Jansen vindt 

fairtrade vooral zo leuk omdat ieder-

een er aan mee kan doen. ‘Het is super-

leuk. Het maakt niet uit waar je zit, in 

het onderwijs of in bedrijven. Ik doe al 

twintig jaar mee en zie dat er nu overal 

fairtrade producten verkocht worden. 

Ik hoop dat deze gemeente tot in uw 

keukenkastje fairtrade wordt.’

Pure jute

Désiree Rasenberg kwam na een pro-

jectbezoek aan India op de gedachte 

iets te gaan doen met pure jute. ‘In 

Nederland zag ik de vele plastic tassen 

en ik wilde die twee zaken aan elkaar 

koppelen. Het begon vorig jaar op de 

beursvloer in De Bilt. Ik sloot de hon-

derdste match met Cor Groenen om 

het wereldproduct pure jute op de 

markt te helpen zetten. Daarna ging 

het voortvarend en werd het een pro-

ductlijn. Inmiddels heb ik pure jute als 

merk vastgelegd.’  Désiree Rasenberg 

heeft veel onderzoek gedaan en se-

minars bijgewoond. In India heeft zij 

zelfs het Ministerie van Jute bezocht. 

Zij noemt jute is een super duurzaam 

product. ‘Ik ben gaan kijken wat er 

aan jute producten was, maar wat ik 

zag was niet eerlijk. Het werd allemaal 

met plastic en kinderarbeid geprodu-

ceerd. Ik ben toen gaan zoeken naar 

bedrijven die het wel duurzaam zou-

den kunnen en vond een bedrijf dat 

samen met mij een nieuwe lijn wilde 

opzetten.’ Désiree ziet in Nederland 

wel steeds meer biologische en fair-

trade producten, maar die zijn nog 

altijd verpakt in plastic. ‘In Bangladesh 

kwam ik op de gedachte een jute net-

zak te ontwikkelen voor groente en 

fruit. Een zelf ontworpen puur eerlijk 

product en uniek in de wereld.’ Désiree 

laat deze tas zien, evenals een zelf ont-

worpen sterke en duurzame tas van 

75 procent jute en 25 procent biolo-

gisch katoen.

Aan het eind van de bijeenkomst 

dankt Ingrid Verheij van Samen voor 

De Bilt gastheer de SSW voor de  

gastvrijheid en reikt duurzame jute 

tassen (van Pure Jute) uit. Er volgt 

daarna nog een samenzijn met fair-

trade hapjes en drankjes, aangeboden 

door de fairtrade werkgroep en gele-

verd via de wereldwinkel.  

inspirerend kenniscafé duurzaamheid

Désiree Rasenberg houdt een enthousiast verhaal over pure jute.

Huub Jansen ontvangt het aanvraagformulier Fairtrade Gemeente.

Maarten Strengers van Green Link en gespecialiseerd in energiebesparing, vertelt over zijn ervaringen.

Kantoorruimte 
te huur

In ons verzamelgebouw aan 

de Koningin Wilhelminaweg in 

Groenekan komt binnenkort een  

kantoorruimte vrij.

In het kantoor/bedrijfspand zijn 

al gevestigd een Uitgever, Tekst-

bureau en een Reclamestudio 

(vormgeving, DTP en print)

Het pand kenmerkt zich door een 

open structuur. Wij geloven in  

lokaal ondernemen en denken 

dat een creatieve omgeving inspi-

rerend kan werken. De kantoor-

ruimte is uitermate geschikt voor 

bijvoorbeeld iemand die werkt in 

of ainiteiten heeft met commu-

nicatie zoals:

een bedrijf of persoon die web-

sites technisch bouwt en onder-

steuning wenst op het gebied van 

teksten, vormgeving en DTP

een communicatie of marketing 

deskundige die behoefte heeft 

aan sparringpartners en een  

goede back oice voor below the 

line activiteiten.

Creatief, Communicatie, Onder-

nemend zijn de sleutelwoorden.

Iets voor jou? 

Neem voor meer informatie  

contact op met 

Saskia van Driel 0346 213204.

461



Verleende Bouwvergunningen 2e fase
•   De Bilt, Hessenweg 106, uitbreiden 1e verdieping 

(02-09-2011)
Omgevingsvergunning (WABO)
Aanvraag reguliere procedure
•  Bilthoven, Albert Cuyplaan 48, oprichten woning 

(02-09-2011)
•  Bilthoven, Beetslaan 29, kappen 1 douglas (06-09-

2011)
•  Bilthoven, Burg. Fabiuspark 40, plaatsen dakkapel 

(06-09-2011)
•  Bilthoven, Frans Halslaan 28 A en B, plaatsen 

hekwerk (07-09-2011)
•  Bilthoven, Julianalaan 252, uitbreiden woning en 

kelder (06-09-2011)
•  Bilthoven, Planetenbaan 120, plaatsen dakkapel 

(06-09-2011)
•  Bilthoven, Plein Vogelzang 8, kappen 2 grove 

dennen, 1 inlandse eik  
en 1 Amerikaanse eik (31-08-2011)

•  Bilthoven, Prins Hendriklaan 91, kappen 10 
berken (31-08-2011)

•  Bilthoven, Rembrandtlaan 68, gedeeltelijk slopen 
en uitbreiden van de woning (03-09-2011)

•  Bilthoven, Rembrandtlaan 68, kappen 2 
vliegdennen (04-09-2011)

•  Bilthoven, Rijksweg A28, slopen schampkant 
Vollenhovetunnel A28  
en verwijderen asbest (31-08-2011)

•  Bilthoven, Wagnerlaan 25, kappen 1 grove den 
(30-08-2011)

•  De Bilt, Dr.P.J.Crutzenlaan 23, plaatsen kozijn 
voorzijde (07-09-2011)

•  De Bilt, Kerksteeg 1-3-5-7-9, wijzigen eerder 
verleende vergunning  
(31-08-2011)

•  De Bilt, Robert Kochweg 9, verwijderen asbest 
(04-09-2011)

•  De Bilt, Utrechtseweg 369, slopen loods en 
bouwen loods (30-08-2011)

•  Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 167,  
kappen 1 esdoorn (31-08-2011)

•  Westbroek, Dr. Welfferweg 86, gedeeltelijk slopen 
en uitbreiden woning  
(30-08-2011)

Ontwerpbesluiten uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders is van 
plan een omgevingsvergunning te verlenen voor:
•  De Bilt, Hessenweg 131, uitbreiden 

vuurwerkopslag
•  Groenekan, Veldlaan 4, bouwen woning (fase 1)
Verleende omgevingsvergunning regulier
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende omgevingsvergunnin-
gen te verlenen:
•  Bilthoven, Soestdijkseweg Zuid 299, vergroten 

dakkapel, wijzigen gevelkozijn (02-09-2011)
•  De Bilt, Hessenweg 133, plaatsen een lichtbak en 

verplaatsen dubbele lichtbak (01-09-2011)
•  De Bilt, Westerlaan 1, kappen 1 berk (30-08-2011)
•  Groenekan, Lindenlaan 12, plaatsen dakkapel (02-

09-2011)
•  Hollandsche Rading, Sparrenlaan 9, kappen 1 

spar, plaatsen bijgebouw  
(05-09-2011)

•  Hollandsche Rading, Spoorlaan 23, plaatsen 
dakkapel (05-09-2011)

•  Westbroek, Dr.Welfferweg tussen 110 - 114 aanleg 
dam en duiker (02-09-2011)

Verleende omgevingsvergunning uitgebreid
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende omgevingsvergunnin-
gen te verlenen:
•  Groenekan, Groenekanseweg 5, vergroten 

hoeveelheid opslag vuurwerk 
(24-08-2011)

Vergunningen 14-09-2011

Fietstocht & Barbecue 
Patioschool 

Op de Patioschool in De Bilt is het een traditie: het nieuwe schooljaar wordt 
ingeluid met een ietstocht, gevolgd door een gezellige barbecue. Afgelopen 
zondag was het zover. Zo’n honderd kinderen en hun ouders stapten op de iets 
voor een tocht van bijna 20 kilometer. De weergoden waren hun gunstig gestemd, 
de voorspelde regen ging grotendeels aan hen voorbij. Na de tocht was er voor 
de kinderen een aardigheidje en werd er verdiend genoten van zelfgemaakte 
salades, een drankje en natuurlijk de nodige soorten vlees van de barbecue. Een 
geslaagde middag die bijdraagt aan de goede sfeer op de school.

ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 SEPTEMBER a.s.

• Prachtige bolchrysanten, 2 voor €4,99
• De mooiste siergrassen nu met 25% korting
• Vaarderhoogts kwaliteitsbollen nu met 25% korting
• Verspreid op het terrein, diverse verrassende 
   punten met kortings-eilanden

Door velen in de regio het leukste uitstapje van het najaar genoemd; het 
HERFSTWEEKEND van ‘t Vaarderhoogt. Twee dagen boordevol belevenissen 
voor jong en oud én natuurlijk alle informatie over de najaarstuin. Veel bui-
tenactiviteiten zijn overdekt, dus ook bij nat weer is het HERFSTWEEKEND 
bij ‘t Vaarderhoogt de ideale bestemming voor een heerlijk dagje uit!!!!

Zaterdag en zondag Extra op zaterdag

• Najaarsmarkt met gevarieerde 
kramerij

• Henk de houthakker laat uw 
kinderen paddenstoelen en 
andere houten artikelen 

   beschilderen
• Kinderboerderij vol aaibaar 

kleinvee
• Doe-avonden kraam
• Hapjes en drankjes
   bij de Kastelein

• Demonstraties pizzabakken in 
de steenoven

• Demonstraties boeketten maken 
met foambloemen. Dé nieuwe rage

• Demonstraties, bladblazers, 
houtklovers e.a. tuinmachines

• Ecostyle test gratis uw grond 
en geeft u talloze tips voor de 
najaarstuin

• Bij de kraam van De Fruithof 
leert u alles over het snoeien en 
behandelen van fruit in uw tuin

• Kindervertier bij tante Thea
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h t l k tt it

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

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

Ook voor:
Spandoeken, vlaggen, borden,  
x-banners en canvasdoek

Voor beurzen en presentaties

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan

 T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Roll-up
Banners

v.a. € 99,00

Meezingen met Cantatekoor
Het Cantatekoor Bilthoven geeft op zondag 13 november om 15.30 uur haar 
najaarsconcert in de Noorderkerk. Naast Cantate 139 van J.S.Bach worden een 
drietal koorstukken van W.A.Mozart gezongen. 

Het koor komt op dit moment tenor- en basstemmen tekort. Om mee te kunnen 
zingen is bij voorkeur enige ervaring met zingen vereist, daarnaast is enthou-
siasme en bereid zijn thuis te oefenen voldoende. Een stemtest hoeft u niet te 
doen.

Heeft u belangstelling, wilt u meer informatie of even overleggen? Bel met 
Hans Bosman, voorzitter, 030 2205880 of mail naar pvanderhoeven@solcon.nl. 
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Afgelopen	week	stond	de	Van	Dijck-
school	 in	 het	 teken	 van	 het	 jaarlijks	
anti	pest/	plaag	project.	In	alle	klassen	
was	 men	 bezig	 met	 thema’s	 als	 lief	
zijn	voor	elkaar,	zeggen	wat	je	wilt	en	
wat	je	niet	wilt.	Samen	spelen,	samen	
delen	etc.	

Waar	 kun	 je	 dat	 nou	 beter	 oefenen	
dan	tijdens	een	sportdag.	(Gun	elkaar	
de	 beurt,	 gun	 elkaar	 succes	 en	 lach	
elkaar	niet	uit!)	onder	het	thema:	‘Sa-

men	 sporten	 met	 groot	 en	 klein,	 dat	
is	ijn’!

Ochtendgymnastiek
De	dag	begon	met	gezamenlijke	och-
tendgymnastiek	en	daarna	gingen	de	
kinderen	 op	 de	 verschillende	 velden	
van	DOSC	in	Den	Dolder	aan	de	slag	
met	 allerlei	 soorten	 sport	 en	 bewe-
ging.	 Voor	 de	 groteren	 was	 er	 hoc-
key,	 slagbal,	 voetbal,	 hoogspringen,	
verspringen,	 touwtrekken	 enz.	 De	

onderbouw	 was	 bezig	 op	 een	 veldje	
tussen	alle	grotere	kinderen	in.	Zij	de-
den	 bijvoorbeeld	 zaklopen,	 op	 klos-
sen	lopen,	balgooien,	croquet,	hoepel	
draaien,	touwtrekken	enz.	
De	 sportdag	 werd	 voor	 iedereen	 af-
gesloten	 bij	 de	 ijskar	 die	 speciaal	
naar	 het	 sportveld	 was	 gekomen.	
Een	 geslaagde	 sportdag	 dankzij	 de	
sportcommissie	 en	 de	 hulp	 van	 vele	
ouders.

(Yvonne Pennings)

Sportdag op de Van Dijckschool
Nadat vorig jaar de sportdag vanwege het slechte weer tot tweemaal toe niet door kon gaan trof de 
Bilthovense Van Dijckschool het dit keer met het mooie weer tijdens een super geslaagde sportdag.

De sportdag op de Van Dijckschool werd afgesloten bij de ijskar die speciaal naar het sportveld was gekomen.

In	de	week	van	12	september	hadden	
ze	iedereen	gevraagd	om	in	pyjama	te	
verschijnen.	Myriam:	‘Het	werd	goed	
opgepikt.	Ze	kwamen	bijna	allemaal	
enthousiast	in	hun	pyjama	zwemmen,	
van	 babyzwemmen	 tot	 Meer	 Bewe-
gen	Voor	Ouderen	en	niet	te	vergeten	
de	leskinderen.’	Het	idee	had	aanvan-
kelijk	eigenlijk	niets	met	het	jubileum	
te	maken,	onthult	ze.	‘Vanaf	nu	geven	

we	 tien	 weken	 achter	 elkaar	 les	 en	
daarna	is	het	afzwemmen.	Ik	opperde	
om	 in	 de	 themaweek	 iets	 grappigs	
te	 doen.	 Omdat	 we	 in	 de	 jubileum-
maand	zitten,	hebben	we	iets	gekozen	
wat	voor	iedereen	makkelijk	te	doen	
is:	in	pyjama	zwemmen.’	In	de	week	
van	 5	 september	 hebben	 de	 vroege	
zwemmers	al	een	gratis	ontbijt	gehad.	
‘Er	deden	gemiddeld	twintig	mensen	

per	dag	mee.’	In	de	week	van	17	sep-
tember	 krijgen	 doelgroepzwemmers	
een	 lunch	 aangeboden.	 ‘Dan	 zal	 het	
denk	 ik	 wat	 drukker	 worden	 dan	 in	
de	 ontbijtweek.	 Vooral	 op	 dinsdag	
en	 donderdag	 zullen	 er	 veel	mensen	
meedoen’,	verwacht	Myriam,	die	ook	
nog	 met	 hulp	 van	 haar	 collega’s	 de	
catering	 voor	 de	 zwemgasten	 doet.	
[LvD]

Zwemmen in je pyjama, gek maar ook leuk
Vanwege het 35-jarig jubileum van Zwembad Brandenburg hebben beheerder Jan Vat 

en zwemdocent Myriam Ursem leuke attenties bedacht voor doelgroepen en vaste zwemmers.
Ook een prachtige gele badtas met opschrift voor de vaste bezoekers van Zwembad Brandenburg 

maakte deel uit van de jubileumacties.

De leskinderen van de vrijdagmiddag met zwemdocenten Myriam en Ruud, ook in pyjama uiteraard.

Muzikale peuterpret 
Ook	 dit	 seizoen	 verzorgt	 Kunstenhuis	 |	 Biltse	 Muziekschool	 weer	 een	
muziekcursus	 voor	 jonge	 kinderen.	Deze	 lessen	 starten	 op	woensdag	 28	
september	om	11.00	uur.	De	lessen	worden	gegeven	bij	de	Biltse	Muziek-
school,	Henrica	van	Erpweg	2	te	De	Bilt.	

Deze	cursus	wordt	gegeven	door	Marie-Cécile	Kocken	en	is	bestemd	voor	
kinderen	van	1	tot	4	jaar.	De	lessen	hebben	tot	doel	om	de	peuters,	bege-
leid	door	één	van	de	ouders,	te	stimuleren	met	muziek	bezig	te	zijn.	Door	
middel	van	spel,	beweging	en	zingen	wordt	de	muzikale	ontwikkeling	ge-
stimuleerd.	

Liedjes	die	gezongen	worden	hebben	betrekking	op	dagelijkse	handelingen	
zoals	aankleden,	tanden	poetsen	en	eten;	andere	liedjes	nodigen	uit	tot	im-
provisatie	en	bewegingsspelletjes.	De	cursus	bestaat	uit	10	lessen.	

Meer	info	verkrijgbaar	bij	de	Biltse	Muziekschool,	telefoon	030-2283026	
e-mail	 info@biltsemuziekschool.nl	 en	 op	 de	 website	 www.biltsemuziek-
school.nl.	

Kennismaken met muziek 
Terug	van	weggeweest,	de	cursus	‘Notenspel	voor	Beginners’	(NvB).	Jon-
geren	tussen	8	en	11	jaar	kunnen	dit	najaar	weer	kennis	komen	maken	met	
de	Brandweerharmonie.	Voor	deze	kennismaking	met	muziek	is	er	door	An-
nacarien	Visser	een	programma	van	12	lessen	samengesteld.	

In	deze	lessen	van	drie	kwartier	maak	je	kennis	met	zingen,	ritmes	en	alle	
instrumenten	 die	 in	 een	 harmonieorkest	 voorkomen.	 Deze	 instrumenten	
zullen	gedemonstreerd	worden	en	natuurlijk	mag	 iedereen	proberen	erop	
te	spelen.	De	cursus	wordt	spetterend	afgesloten	met	een	avond	waarop	de	
groep	laat	zien	wat	ze	geleerd	hebben.	

De	start	is	vrijdag	30	september	2011	van	19.00	(tot	19.45	uur)	in	Basis-
school	De	Regenboog,	Aeolusweg	8,	De	Bilt.	Er	zijn	nog	enkele	plaatsen	
vrij!	Info	bij	Helen	van	der	Vliet	(tel.	030	2213513)	of	bij	Rina	Kruis	tel.	
030	2290817)	en	op	vrijdagavond	vanaf	19.00	uur	in	de	Regenboog.	

Open dag bij Steinerschool
Op	zaterdag	24	september	is	er	van	10.00	tot	14.00	uur	een	open	dag	op	de	
Steinerschool	in	De	Bilt.	U	kunt	de	kleuterklassen	bekijken	en	de	lokalen	
van	de	andere	groepen,	waar	werk	van	leerlingen	tentoongesteld	is.	

Schoolleiding	en	leerkrachten	vertellen	u	graag	over	het	basisonderwijs	op	
de	Steinerschool.	En	er	ligt	er	een	informatiemap	voor	u	klaar.	Kindercen-
trum	Weltevreden,	dat	in	de	school	is	gevestigd,	houdt	ook	open	huis.	Te-
vens	is	er	die	dag	een	nazomermarkt	op	het	schoolplein.	Er	staan	kraampjes,	
waar	mooie	stenen,	kleding,	planten,	vilten	poppetjes	en	andere	creatieve	
zaken	te	koop	zijn.	Onder	de	kersenboom	is	een	groot	terras,	waar	u	kunt	
genieten	van	kofie,	thee	en	lekkere	taart.	

Zie	voor	meer	informatie	www.steinerschool.nl

Nieuwe tenues voor D2 van SVM

Dankzij sponsor E. Boshuis is de D2 van SVM voorzien van nieuwe tenues. 
(foto: Jeroen Kemp)

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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In	 Nederland	 wordt	 te	 veel	 wegge-
gooid	dat	na	een	eenvoudige	reparatie	
weer	prima	bruikbaar	zou	zijn,	vinden	
mensen	van	Transition	Town	De	Bilt,	
Den	Dolder	en	Zeist.	Daarom	organi-
seerden	 ze	 met	 elkaar	 in	 samenwer-
king	met	de	Vereniging	voor	Samenle-
vingsopbouw	WVT	het	eerste	Repair	
Café	“Op	de	Heuvelrug”.	Mensen	die	
nog	praktische	reparatiekennis	bezit-
ten,	worden	door	de	maatschappij	niet	
altijd	even	hoog	gewaardeerd	en	staan	
vaak	zelfs	ongewild	aan	de	kant.	Hun	
ervaring	wordt	niet	of	nauwelijks	be-

nut.	In	2010	werd	de	Stichting	Repair	
Café	opgericht,	een	idee	van	Martine	
Postma	 uit	 Amsterdam.	 Deze	 stich-
ting	 wil	 het	 repareren	 van	 spullen	
weer	als	normaal	proces	integreren	in	
de	duurzame	samenleving	en	zorgen	
dat	 reparatiekennis	 wordt	 behouden	
en	 verspreid.	 Daarnaast	 wil	 Repair	
Café	de	 sociale	 cohesie	 in	 de	 lokale	
samenleving	 bevorderen	 door	 buurt-
genoten	 met	 heel	 verschillende	 ach-
tergronden	en	drijfveren	met	elkaar	in	
contact	te	brengen	via	een	inspirerend	
en	laagdrempelig	evenement.

Vrijblijvend
Bij	 het	 eerste	 Repair	 Café	 bij	WVT	
staat	om	twaalf	uur	‘s	middags	al	een	
team	van	experts	klaar	om	bezoekers	
bij	 de	 reparatie	 te	 assisteren.	Ook	 is	
er	 een	 knutselhoek	 voor	 kinderen,	
waarbij	met	 recycle	materialen	werd	
gewerkt.	Marianne	Bruin	 van	 de	 or-
ganisatie	 vertelt:	 ‘Mensen	 hoeven	
zich	niet	in	te	schrijven	voor	het	Re-
pair	Café.	Het	gaat	juist	om	het	vrij-
blijvende.	 We	 inventariseren	 waar	
behoefte	 aan	 is.’	 Anne	 Marie	 Gout,	
ook	van	de	organisatie,	legt	uit:	‘Als	
we	beter	zicht	hebben	op	wat	mensen	
willen	repareren,	kunnen	we	daar	op	
inspelen	door	experts	 in	 te	zetten	en	
workshops	 aan	 te	 bieden	 over	 spe-
ciieke	 onderwerpen.’	 Deze	 middag	
kunnen	experts	worden	geraadpleegd	
op	het	gebied	van	elektra	en	compu-
ters,	ietsen,	 houten	meubels	 en	 lijm	
en	kleding	en	textiel.	Verder	is	er	een	
leestafel	 met	 boeken	 over	 repareren	
en	 kunnen	 twee	 ilms	 worden	 beke-
ken:	In	Transition	1.0	en	The	Story	of	
Stuff.

Voldoening
Soie	Bakker,	stuurgroeplid	bij	Tran-
sition	 Town	 De	 Bilt,	 die	 het	 Repair	
Café	in	onze	gemeente	introduceerde,	
vertelt	 achteraf:	 ‘De	 meeste	 belang-
stelling	 ging	 uit	 naar	 het	 repareren	
van	 elektronica.	 Gerepareerd	 wer-
den	 onder	 meer	 een	 broodrooster,	

een	 magnetron,	 een	 tent,	 een	 iets	
en	 speelgoed.	 Veel	 mensen	 kwamen	
ook	een	kijkje	nemen	en	zeiden	ach-
teraf:	“Als	we	dat	geweten	hadden…”		
Ik	 heb	 zelf	 een	 gordijn	 gerepareerd,	
een	jongen	heeft	zelf	zijn	broek	kor-
ter	gemaakt	en	kinderen	hebben	met	
recycle	materiaal	geknutseld.’	
Voor	 de	 volgende	 keer	 staat	 er	 een	
leuke	activiteit	voor	de	kinderen	van	
mensen	die	 iets	 komen	 repareren	op	
het	 programma:	 ‘Decembercadeaus	
en	 kerstkaarten	 maken	 van	 recycle	
materiaal.’	Bezoekers	en	vrijwilligers	

kunnen	terugkijken	op	een	geslaagde	
middag,	aldus	Soie.	‘Ik	werd	zelf	he-
lemaal	enthousiast	dat	 ik	dat	gordijn	
had	 gerepareerd.	 Ik	 wist	 niet	 dat	 ik	
het	kon.	Samen	iets	repareren	is	leuk	
en	 het	 geeft	 enorm	 veel	 voldoening	
als	het	gelukt	is.’	Het	volgende	Repair	
Café	vindt	plaats	op	19	november	bij	
WVT	aan	de	Talinglaan	10,	Bilthoven	
van	12.00	tot	16.00	uur.	
Voor	 meer	 informatie:	 neem	 contact	
op	 met	 repaircafedebilt@casema.nl	
of	 030-2430484.	 Zie	 ook	 www.re-
paircafé.nl

Eerste Repair Café bij WVT  
gaat goed van start

door Lilian van Dijk

Kennelijk bestaat bij inwoners van de gemeente De Bilt de behoefte om langer met spullen te doen. 
Het eerste Repair Café bij WVT in de Talinglaan op 16 september trok maar liefst 33 bezoekers die 

zelf onder begeleiding van een expert aan de slag wilden met de reparatie van een kapot voorwerp of 
informatie kwamen vragen.

Een moeder en een expert buigen zich over de reparatie van een kapotte slak, 
terwijl de kleine eigenares toekijkt. 

Het	 tweede	mooie	moment	werd	 in-
geleid	 door	 de	 robuuste	 verdediger	
Lennart	van	Dijk.	Hij	voerde	eerst	een	
degelijke	verdedigingsactie	uit,	 snel-
de	met	de	bal	naar	voren	en	bediende	
de	 diepgaande	 Marcel	 Melissen,	 die	
rondde	af	tot	4-0.	Kampong	lag	dei-
nitief	in	de	touwen,	maar	toonde	zich	
al	 eerder	 wat	 moedeloos,	 toen	 heel	
kort	 na	 de	 rust,	 in	 de	 47ste	 minuut,	
Niels	 van	Veelen	 goed	 doorzette,	 de	
Kampongverdediging	achter	zich	liet	
en	 de	 2-0	 liet	 aantekenen.	 Achteraf	
was	 dat	 de	 genadeklap	 voor	 de	 be-
zoekers,	die	met	een	1-0	achterstand	
de	kleedkamer	waren	uitgekomen	en	
reden	hadden	met	goede	moed	aan	de	
tweede	helft	te	beginnen.

Gelijk
De	eerste	helft	immers	ging	gelijk	op,	
met	 zelfs	 enkele	 betere	 mogelijkhe-
den	voor	Kampong.	De	Bilt	toonde	in	
die	 eerste	 helft	 de	 ene	kant	 van	 zijn	
januskop:	 passes	 kwamen	 vaak	 niet	
aan,	 duels	 werden	 verloren,	 er	 zat	
nauwelijks	 of	 geen	 lijn	 in	 het	 spel,	
het	wist	geen	gevaar	 te	stichten.	Het	
kwam	wel	op	1-0	in	de	10deminuut,	
toen	Nicky	Engel	 alert	 reageerde	op	
een	 te	 korte	 terugspeelbal	 van	 een	
verdediger,	 de	 keeper	 omspeelde	 en	

beheerst	 binnenschoot.	 Die	 stand	
bleef	tot	de	rust	gehandhaafd,	omdat	
beide	 ploegen	 geen	 kans	 zagen	 echt	
grote	kansen	te	scheppen,	laat	staan	te	
benutten.

Andere kant
In	 de	 tweede	 helft	 liet	 De	 Bilt	 de	
andere	 kant	 van	 zijn	 Januskop	 zien:	
snelle	 combinaties,	 gewonnen	duels,	
degelijk	verdedigend	werk,	diepte	 in	
het	spel,	dreigende	aanvallen.
Toen	het	eenmaal	4-0	was	mocht	Ste-

ven	Schoon	een	penalty	nemen,	om-
dat	 Marcel	 Melissen	 was	 gevloerd.	
Er	was	niks	mis	mee	dat	hij	een	hoek	
had	uitgekozen,	maar	 de	 keeper	 had	
daar	ook	het	oog	op	en	stopte	de	met	
te	weinig	snelheid	ingeschoten	bal.
De	Bilt	mocht	terugzien	op	een	goed-
gespeelde	tweede	helft.

Volgende	 wedstrijd:	 25	 sept:	
Legmeervogels	 -	 FC	 De	 Bilt.		
(Luc Hermie)

De Januskop van De Bilt
De twee mooiste momenten voor de De Bilt-aanhang deden zich zondag jl. voor in de tweede helft, in 
de 55ste en 68ste minuut. De Bilt stond toen al met 2-0 voor. Coen Swart gaf met de juiste snelheid 
een diepe snijdende pass door het verdedigingscentrum van Kampong, op Marcel Melissen. Die gaf 

precies op tijd een passje naar links, naar de meegerende Nicky Engel. Die scoorde de 3-0.

Het was weer gezellig druk langs het veld van FC De Bilt (foto Henk 
Willemsen).

Klas 3 van Oranje Nassau 
School verlegt de grenzen

Het schooljaar is nog maar net begonnen of de leerlingen 
van klas 3 van de Oranje Nassau School zijn over grenzen 

gegaan. De school had voor de werkweek een volledig nieuw 
programma opgezet in de Belgische Ardennen. Daar hebben 

de leerlingen deelgenomen aan een reeks enerverende en 
grensverleggende survival-activiteiten.

Tijdens	de	werkweek	maakten	de	leerlingen	kennis	met	verschillende	out-
door	 sporten,	 zoals	 klimmen	 en	 abseilen,	 mountainbiken,	 boogschieten,	
rafting	en	kanoën.	Een	team	van	professionele	 instructeurs	begeleidde	de	
activiteiten,	waardoor	de	leerlingen	in	alle	veiligheid	hun	grenzen	konden	
verleggen.	Voor	veel	leerlingen	viel	het	niet	mee	om	op	eigen	kracht	tegen	
een	rotswand	naar	boven	te	klimmen	en	eenmaal	boven	weer	de	diepte	in	
te	stappen	voor	het	abseilen.	Maar	wanneer	het	gelukt	is,	kan	je	nog	hogere	
en	steilere	bergen	aan.
De	sportieve	activiteiten	vormen	onderdeel	van	het	examenvak	lichamelijke	
opvoeding.	Daarnaast	is	de	werkweek	gericht	op	het	stimuleren	van	samen-
werken	en	team	building.	De	leerlingen	vonden	de	werkweek	gezellig,	spor-
tief	en	leerzaam.	Doordat	de	leerlingen	grenzen	verleggen,	groeit	hun	zelf-
vertrouwen	en	doorzettingsvermogen.	De	gezamenlijke	activiteiten	brengt	
de	klas	als	groep	dichter	bij	elkaar.	De	schoolleiding	beschouwt	daarom	de	
nieuwe	opzet	van	de	werkweek	als	een	groot	succes	en	een	belangrijke	start	
van	het	schooljaar.	‘Met	dit	programma	wordt	de	school	nog	aantrekkelijker	
voor	sportieve	en	actieve	jongeren’,	verwacht	directeur	Van	Donselaar.

Geslaagde ietsbridgedrive

Bridgevereniging ‘Open Kaart’ hield dit weekeinde een geslaagde 
ietsbridgedrive. Na een gezellige ontvangst (zie foto) bij ‘Midgetgolfbaan 
Bilthoven’ (van clubbridger Erik Polders) ging de groep met mooi weer op 
pad. Het bestuur had prachtige routes uitgezet met o.a. een zeer uitgebreide 
lunch in Soesterberg. Ook het bridgen was prima geregeld en heel gezellig. 
De slotronde met prijsuitreiking en borrelhapjes bij ‘Den Vollen Potvisch’ 
(naast het vertrekpunt) was een mooie afsluiting van deze door alle 
deelnemers zeer gewaarde dag. 



	De	Vierklank	 21	 21	september	2011

Professionaliseren,	het	klinkt	als	een	
term	die	niet	bij	een	amateurclub	als	
FC	De	Bilt	past.	Het	is	terminologie,	
die	voor	Van	Tamelen	natuurlijk	da-
gelijkse	kost	is	bij	de	betaald	voetba-
lorganisatie	 FC	 Utrecht.	 Daar	 waar	
voetbal	 niet	 alleen	 spel	 en	 ontspan-
ning,	maar	tegelijkertijd	ook	business	
is.	‘Het	is	een	zwaar	woord.	Je	moet	
het	in	zijn	perspectief	zien.	Laat	ik	het	
zo	zeggen:	er	valt	bij	FC	De	Bilt	wel	
winst	te	boeken	met	de	jeugdvisie.	Ik	
kom	daarbij	helpen.’

Specialist
Van	Tamelen	is	specialist	in	het	struc-
tureren	 van	 voetbalopleidingen.	 Op	
1	 juli	 van	dit	 jaar	 stopte	 zijn	dienst-
verband	 van	 zeven	 jaar	 als	 eindver-
antwoordelijke	 van	 de	 jeugdoplei-
ding	 van	 FCU.	 ‘Ik	 was	 toe	 aan	 wat	
nieuws’,	 vertelt	 hij	 daarover.	 Hij	 is	
nu	 accountmanager	 bij	 de	 trots	 van	
de	Domstad.	Een	functie	die	hem	een	
stapje	verder	van	het	veld	brengt.	‘Dat	
is	 ook	 leuk.	 Ik	 zit	 vaker	 op	 kantoor	
en	ben	meer	onderweg,	maar	ik	blijf	
nog	genoeg	betrokken	bij	het	spelletje	
zelf.	Wees	niet	bang.’	FC	De	Bilt	was	
er	 als	 de	 kippen	 bij	 om	hem	vast	 te	
leggen.	 ‘Ik	 behoud	 nu	 toch	 een	 link	
met	het	veld.	Dat	compenseert	elkaar	

wel	 met	 de	 functie	 bij	 FC	 Utrecht.’		
Dat	de	club	bij	Van	Tamelen	aanklop-
te,	komt	niet	zomaar	uit	de	lucht	val-
len.	In	zijn	jeugdige	jaren	speelde	hij	
voor	zowel	FAK	als	BVC	en	later	zat	
hij	als	hoofdtrainer	op	de	bank	bij	SV	
Bilthoven.	FC	De	Bilt	is	een	fusie	van	
deze	clubs.	‘Dat	ze	bij	mij	uitkwamen	
was	dus	niet	zo	gek.’

Verleden
Hij	heeft	dus	een	verleden	bij	de	club.	
De	functies	die	hij	gaat	vervullen	zijn	
echter	 betaald.	Daarom	 mag	 hij	 ook	
gerust	 afgerekend	 worden	 op	 zijn	
prestaties.	Van	Tamelen,	die	zelf	pro-
fessioneel	 voetbalde	 bij	 FC	 Utrecht	
en	FC	Wageningen,	is	gewend	aan	de	
wetten	 van	 de	 profwereld.	 Ligt	 daar	
niet	 tegelijkertijd	 een	 gevaar	 op	 de	
loer,	 voor	 de	 Bilthovenaar?	 Immers,	
bij	 FC	 Utrecht	 werkt	 hij	 met	 topta-
lenten.	 In	De	Bilt	zal	het	niveau	be-
duidend	lager	liggen.	‘Daar	zal	ik	wel	
aan	moeten	wennen’,	geeft	hij	eerlijk	
toe.	‘Ik	was	er	bijvoorbeeld	afgelopen	
week.	Ik	ben	gewend	dat	de	aanname	
gelijk	 goed	 is.	 Dat	 zal	 niet	 altijd	 zo	
zijn.	 Het	 zit	 ook	 in	 andere	 dingen.	
Iedereen	 liep	 in	 andere	 kleding.	 Bij	
Utrecht	is	er	uniformiteit.	Dat	is	heel	
erg	wennen	 voor	me.’	Toch	wil	Van	

Tamelen	niet	weten	van	een	valkuil.	
‘Ik	weet	zeker	dat	het	goed	gaat.	Het	
is	 gewoon	 even	 wennen.	 Ik	 kan	 me	
prima	 aanpassen.	 Anders	 had	 ik	 er	
nooit	aan	begonnen.’

Samen
Hij	gaat	in	zijn	nieuwe	functies	nauw	
samen	werken	met	Ron	Groenewoud,	
die	hij	al	vijfendertig	jaar	kent	uit	het	
wereldje.	 Nimmer	 werkten	 de	 twee	
samen.	 Groenewoud	 heeft	 een	 lang	
verleden	 bij	 de	 KNVB	 en	 vult	 Van	
Tamelen	 aan.	 De	 ambities	 van	 de	
twee	 liegen	 er	 niet	 om.	 ‘Binnen	vijf	
jaar	willen	we	alle	jeugdselectieteams	
op	divisieniveau	hebben	voetballen.’	
Van	 Tamelen	 en	 Groenewoud	 staan	
daarom	regelmatig	langs	de	lijn.	‘We	
willen	eerst	het	niveau	van	de	trainers	
omhoog	stuwen.	We	lichten	de	oefen-
stof	 door.	 We	 willen	 er	 uiteindelijk	
voor	 zorgen	 dat	 het	 niveau	 van	 de	
spelers	omhoog	gaat.’	

Van	Tamelen	 en	 Groeneveld	 zijn	 de	
gewezen	mannen	om	dat	te	doen.	‘We	
kennen	 de	 club,	 we	 hebben	 beiden	
een	schat	aan	ervaring	in	het	voetbal.	
En	als	het	moet,	dan	schud	ik	er	echt	
nog	wel	een	puntgave	schaar	uit’,	be-
sluit	hij.

Koos van Tamelen neemt jeugdopleiding FC De Bilt onder handen

‘Binnen vijf jaar moeten de jeugdteams op 
divisieniveau spelen’

door Ido Dijkstra

FC De Bilt heeft in Koos van Tamelen een nieuwe technisch jeugdcoördinator en voorzitter van de 
technische commissie voor twee jaar aangesteld. Daarmee haalde de dorpsclub een grote vis binnen. 

De 54-jarige Bilthovenaar was de afgelopen zeven jaar hoofd opleidingen bij FC Utrecht. 
Op sportpark Weltevreden gaat hij de jeugdopleiding eveneens ‘verder professionaliseren’.

Koos van Tamelen (r.) gehurkt naast zondag-hoofdtrainer Gerrit Plomp.  
Links van Gerrit Plomp staat Ron Groenewoud. [HvdB]

DOS loopt tegen 
eerste nederlaag op

De	korfballers	van	het	Westbroekse	DOS	speelden	zaterdag	in	Vianen	te-
gen	Viko.	De	afgelopen	competities	hebben	de	ploegen	elkaar	al	regelmatig	
ontmoet,	en	ook	in	de	voorbereiding	stond	er	dit	jaar	een	oefenduel	op	het	
programma.	DOS	wist	dan	ook	dat	het	een	zware	wedstrijd	zou	worden.	In	
deze	wedstrijd	trok	DOS	helaas	aan	het	kortste	eind	en	verloor	met	11-8.

DOS	begon	sterk	aan	de	wedstrijd	met	twee	snelle	goals	van	de	eerste	aan-
val.	Een	strafworp	werd	vakkundig	verzilverd	door	Michael	van	Bemmel	
en	Robin	de	Rooij	 scoorde	 fraai	van	afstand.	De	verwachting	vooraf	dat	
het	een	zware	pot	zou	worden,	werd	bewaarheid.	Het	probleem	lag	niet	zo	
zeer	verdedigend,	maar	 in	deze	wedstrijd	was	de	aanval	 in	beide	vakken	
onvoldoende	 in	staat	om	 tot	goed	spel	 te	komen.	Reden	hiervan	was	dat	
DOS	moeite	had	om	de	rebound	te	houden	waardoor	de	bal	meestal	al	na	
het	eerste	schot	weer	verloren	was.	De	fysieke	duels	onder	de	korf,	werden	
veelvuldig	in	het	voordeel	van	de	heren	van	VIKO	beslist.	Omdat	op	dat	
moment	het	 afstandsschot	ook	onvoldoende	zuiver	was,	bleef	het	 scoren	
achterwege.	VIKO	kon	de	achterstand	ongedaan	maken	en	naar	een	com-
fortabele	6-3	ruststand	uitlopen.

Na de thee
De	tweede	helft	vertoonde	grotendeels	hetzelfde	spelbeeld.	VIKO	wist	wat	
langere	aanvallen	neer	te	zetten	en	DOS	probeerde	met	reboundende	dames	
langere	aanvallen	neer	te	zetten.	Dat	lukte	bij	vlagen,	maar	het	was	niet	vol-
doende,	mede	door	de	nog	steeds	matige	afronding.	Het	geloof	verdween	
bij	een	9-4	achterstand	in	een	goed	resultaat.	Coach	Serge	Valk	bracht	nog	
twee	wissels	in.	Zij	bracht	wel	wat	nieuw	elan	in	de	ploeg	en	DOS	kwam	
terug	op	 twee	punten.	Direct	daarna	scoorde	VIKO	van	grote	afstand	en	
gooide	de	wedstrijd	in	het	slot.	

Huizen
Al	met	al	een	 teleurstellende	wedstrijd	voor	DOS.	Niet	zo	zeer	door	het	
verlies,	 maar	 wel	 door	 het	 vertoonde	 spel.	 De	 constantheid	 die	 DOS	 de	
afgelopen	weken	in	het	spel	legde,	was	onvoldoende	aanwezig.		Volgende	
week	speelt	DOS	thuis	in	Westbroek	en	moet	weer	vol	aan	de	bak.	Koplo-
per	Huizen	is	dan	de	tegenstander	om	15.30	uur.	

TZ	 begon	 goed	 en	 pakte	 een	 voor-
sprong	 van	 3-1	 die	 echter	 langzaam	
maar	 zeker	 werd	 omgebogen	 in	 een	
voorsprong	voor	TOP.	Dat	had	vooral	
te	 maken	 met	 de	 slechte	 afwerking	
van	de	aanvallen	van	TZ	.	Er	werden	
voldoende	kansen	gecreëerd	maar	tel-
kens	werden	deze	niet	afgerond.	Dat	
gaf	 Top	 vertrouwen	 dat	 er	 in	 Maar-
tensdijk	 punten	 te	 verdienen	 waren.	
Er	 werd	 gerust	 met	 een	 achterstand	
van	5-8.	Na	de	rust	werd	gehoopt	op	
een	betere	 tweede	helft	van	de	zijde	
van	 TZ	 maar	 het	 initiatief	 was	 vol-
ledig	 aan	 de	 tegenstander.	 TOP	 was	
feller	en	steeds	werden	de	dames	van	
TOP	in	een	goede	scoringspositie	ge-
bracht.	 Dat	 resulteerde	 in	 de	 nodige	
doelpunten.	 Binnen	 20	 minuten	 in	
de	tweede	helft	was	de	stand	5-14	in	
het	voordeel	van	TOP	en	had	TZ	nog	
geen	doelpunt	gemaakt.	Dat	had	ook	
te	maken	met	veel	‘éénschotsaanval-
len’	bij	TZ	waardoor	de	bal	weer	snel	
bij	de	tegenstander	terecht	kwam.

Wissels
Bij	 TZ	 werden	 Lianne	 Meiers	 en	
Luuk	van	Kouterik	ingebracht	om	de	
wedstrijd	 nog	 een	 impuls	 te	 geven.	
TZ	pakte	de	draad	weer	op	en	begon	
te	scoren.	De	achterstand	was	echter	
te	 groot	 om	 nog	 kans	 te	 hebben	 op	
een	goed	resultaat.	Maximaal	kon	de	

nederlaag	 een	 wat	 acceptabeler	 aan-
zien	krijgen.	De	einduitslag	werd	uit-
eindelijk	 12-16	 waardoor	 de	 punten	
mee	naar	Middelburg	gingen.	

Volgende	 week	 wacht	 GKV	 uit	 Go-
rinchem.	 Een	 lastige	 en	 bekende	 te-

genstander.	Dan	zal	er	voor	een	goed	
resultaat	 uit	 een	 ander	 vaatje	 getapt	
moeten	worden.

Het	 tweede	 team	 van	 TZ	 behaalde	
de	 eerste	punten	door	 een	verdiende	
overwinning	op	TOP	uit	Sassenheim.

Verlies voor Tweemaal Zes
Afgelopen zaterdag speelde Tweemaal Zes de derde competitiewedstrijd thuis tegen TOP 

uit Middelburg. Deze ploeg speelde ook vorig jaar bij TZ in de poule en kon toen degradatie net 
voorkomen na een beslissingswedstrijd. Na de goede start van de competitie door TZ 

met twee overwinningen werd gehoopt op een goed resultaat.

TZ heeft in een teleurstellende wedstrijd met 12-16 verloren van TOP.  
[foto Jeroen Kemp]

Sportieve tennisontmoeting

Zondag	11	september	werd	voor	het	2e	jaar	het	Talinglaantoernooi,	onder	
mooie	weersomstandigheden,	tussen	TOSS	en	W.V.T.,	gespeeld.	De	dag	be-
gon	met	kofie	om	10	uur	bij	TOSS,	een	welkomstwoord	van	voorzitter	Ben	
Pothof,	waarna	een	begin	werd	gemaakt	met	de	wedstrijden	op	de	banen	
van	TOSS	en	W.V.T.	Om	vijf	uur	waren	de	wedstrijden	gespeeld	en	verza-
melden	alle	deelnemers	zich	op	het	park	van	W.V.T.	Na	alle	uitslagen	ge-
rangschikt	te	hebben,	bleek	TOSS	gewonnen	te	hebben.	Met	een	slotwoord	
van	Harry	van	Putten	werd	deze	gezellige	en	sportieve	dag	afgesloten	met	
de	afspraak	volgend	jaar	op	herhaling	te	gaan.		 (Rien Grifioen)	
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Te koop aangeboden
Modern	 beige	 TWEEZITS-
BANK	 l.1.80xd.90xh.75.	
€	 100,-.	 DVD	 speler	 Philips	
€	 25,-.	 Tel.	 06-51333684	 na	
19.00	uur.

Mooie	 baby/kinder	 xylofoon	
van	Little	Tikes,	€	7,50.	Vrolijk	
gekleurde	trekkoffer	voor	kin-
deren,	Afm.	28x44x12,	€	4,00.	
Tel.	0346-212963

Rank	 schaap	 van	 het	 ras	
Soay	 ooi	 te	 koop,	 vraag-
pr.	 €	 49,50	 te	 bezicht	 wei	
nst	 Ruigenhoeksedijk	 125,	
Groenekan	0346-211195

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

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

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

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

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

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

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

Nieuw:	 2	 x	 1-persoonsdek-
bedhoezen	 140x200,	 kleuren:	
donkergeel,	 lichtgeel	 en	 wit.	
€	 10,-.	 per	 stuk.	 Tel.	 030-
2202996

Blank	 houtenkastje	 l.	 1.50x	
d.45xh.47	 met	 2	 lades	
€	 25,-.	 Blank	 houtenkastje	

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

l.1.20xd.48xh.55	 met	 4	 lades.	
€	 50,-.	 Tel.	 06-51333684	 na	
19.00	uur

Philips	 Senseo	 voor	 1	 of	 2	
koppen	 koffie	 model	 wit,	
werkt	 nog	 prima	 overcom-
pleet.	€	20,-.	Tel.	030-2718364

Remington	 regelbaar	 voeten-
massage	 bubbelbadje.	 Nooit	
gebruikt.	 €	 15,-.	 Tel.	 030-
2283597.

50	 Verhuisdozen.	 €	 0,80	 per	
stuk.	Tel.	0346-212662

Boerenbontservies,	 5	 eet-
borden,	 3	 soepborden,	 platte	
ovale	schaal.	€	30,-.	Tel.	0346-
212492

Afhalen:	 hardhouten	 kamer-
deur	 8	 ruitjes,	 afm.	 77,5x200	
cm.	 geen	 beslag.	 Tel.	 0346-
211737

Kinderledikantje	 beige	 met	
spijltjes	aan	de	zijkant,	ziet	er	
netjes	 uit.	 €	 35,-.	 Tel.	 0346-
214084

Colectem	 item	 videoband	 en	
van	 Swiebertje,	 deel	 1	 t/m	
5,	 zit	 in	 cadeauverpakking.	
€	12,50.	Tel.	0346-214084

Eiken	 salontafel.	 €	 12,50.	
Kinderfietsje.	 €	 10,-.	
Uranuslaan	26,	B’hoven

Wollen	 dekbed	220x240.	Vier	
seizoenen.	 €	 25,-.	 Tel.	 030-
2281085

Dekbed	 nieuw	 200x200.	 Tel.	
030-2281085

Z.g.a.n.	 damesjas	 donkergrijs,	
maat	 48.	 €	 10,-.	 Tel.	 030-
2281085

Fietsen/brommers
Kleine	 dames-	 meisjesfiets.	
€	45,-.	Herenfiets.	€	45,-.	Tel.	
06-50453740

Kinderfietsje	 met	 zijwieltjes.	
€	45,-.	Tel.	030-2281085

Personeel gevraagd
Notarissen	 Houwing	
van	 Beek	 zoekt	 een	

secretaresse	 en	 een	 junior	
secretaresse.	 Kijk	 op	 www.
lokalebedrijvendebilt.nl

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

De	 Kleine	 Ambacht	 voor	
bouwkundig	 ONDERHOUD,	
timmer-	 en	 kluswerk	 binnen	

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp	-	Aanleg	-	Onderhoud	-	Gladheidbestrijding.
Voor	particulieren	en	bedrijven.	Voor	meer	informatie	kunt	u
bellen	naar	06-27480128	of	kijken	op
www.hoveniersbedrijfkevinvantveld.nl

Hondenuitlaatservice Hondsgedrag. Waar	 uw	 hond	 zijn	
of	 haar	 energie	 kwijt	 kan!	 Dagen	 in	 overleg.Regio	 de	 Bilt/	
Bilthoven.	Kleinschalig	met	veel	aandacht	voor	uw	hond.	Voor	
meer	 informatie	 Gabriella,	 gediplomeerd	 gedragstherapeute	
voor	honden	hondsgedrag@live.nl

Marianne Linschoten, opvoed en gezinscoach	 helpt	 ouders	
bij	 de	 opvoeding	 van	 hun	 kinderen.	 Luisteren	 uw	 kinderen	
slecht?	 Slapen	 of	 eten	 ze	 niet	 goed	 of	 wilt	 u	 gewoon	 bood-
schappen	met	uw	kinderen	kunnen	doen?	Zou	u	ook	willen	dat	
uw	kinderen	zonder	dat	gemopper	deden	wat	u	vroeg?	Bel	mij	
op	en	 ik	kan	u	helpen	meer	 rust	 in	uw	gezin	 te	krijgen.	Voor	
meer	informatie	bel	06-15095379	of	stuur	een	mail	naar	mail@
mariannelinschoten.nl

Vindt u vitale levensstijl en een optimaal gewicht belang-
rijk? Ga	met	ons	nu	6	weken	 ‘op	 reis’	om	afvalstoffen	op	 te	
ruimen	en	om	een	goede	balans	in	het	lichaam	te	krijgen.	U	legt	
a.h.w.	een	nieuw	fundament	voor	blijvend	resulaat.	Info:	www.
weethoejeeet.nl,	 kenmerk:	 enny.boogaard;	 tel.	 0346	 212687;	
em.boogaard@planet.nl

Cursussen
Cursus pottenbakken.	Bij	de	pottenbakkerij	van	Paul	Werner	
op	de	Kerklaan	in	De	Bilt	zijn	op	donderdag	(1)	en	vrijdagoch-
tend	(2)	nog	plaatsen	vrij.	De	lessen	zijn	van	9.30	tot	12.30.	Er	
wordt	 gedraaid	 op	 elektrische	 schijven	 en	 ook	 het	 decoreren	

en	buiten.	Lid	Vlok	bedr.	Tel.	
06-42417376

Diversen
Wespen,	houtworm,	muizen,
ratten	of	ander	ONGEDIERTE?
www.vermex.nl	
06-27007678

Altijd	gezellig	en	goed	gekapt	
bij	BETTY’S	CORNER!	Elke	
woensdag	 en	 vrijdag	 +	 avond	
in	Maartensdijk.	Bel	voor	een	
afspraak:	 06-33722022.	 Zorg	
voor	uw	haar!

Boerderij	 ‘FORTZICHT’.	 De	
locatie	 voor	 een;	 vergadering,	

workshop,	 familiebijeenkomst	
of	 cursus!	 Voordorpsedijk	 35,	
G’kan.	Tel.:	030-2710913.

De	 FRANSE	 taal	 leren	 spre-
ken	en	verstaan	in	kleine	groep	
voor	gevorderden	+	beginners.	
Tel.	0346-211667

Bazar/ROMMELMARKT,	
Boslaan	 1-3,	 Bilthoven	 bij	 de	
Zuiderkapel.	 Zaterdag	 1	 okt.	
Van	11-15	uur

Uitwaaien	 op	 Ameland?		
Te	 huur:	 luxe	 vakantiehuis	
op	 een	 schitterende,	 rus-
tige	 locatie!	 Nieuwsgierig?		
www.skutehon.nl

wordt	behandeld.	Voor	meer	informatie;	030-2129968	of	www.
pwkeramiek.nl.	Ook	een	losse	workshop	met	een	groepje	van	
max.	6	personen	is	mogelijk.	Verder	is	iedereen	welkom	om	in	
het	atelier	een	kijkje	te	nemen.

Workshop herfstdecoratie.	 Onder	 deskundige	 begeleiding	
maakt	 u	 een	 frai	 tafelstuk.	Voor	 materialen	 wordt	 gezorgd.	 4	
oktober,	19.00	uur.	Bijdrage	€	30,00.	Dorpshuis	Lage	Vuursche.	
Inschrijven	030-6913237

De Hofdames Tuinontwerp geeft alle mogelijke tuinadviezen.	
Met	 ruim	 30	 jaar	 ervaring	 leveren	 wij	 unieke	 tuinontwerpen	
en	begeleiden	u	bij	 de	 aanleg	en	het	onderhoud	van	uw	 tuin.	
Vraag	 om	 een	 vrijblijvend	 tuinadvies;	 www.dehofdames.nl	
Annemarie	Mulder	06-50211193	Ambachtstraat	9	De	Bilt.

Cursus Intuïtie en Energie.	 Je	 maakt	 kennis	 met	 begrippen	
als	 energie,	 aura	 en	 chakra's.	 Je	 eigen	 ruimte	 innemen,	 gron-
den,	 aanwezig	 zijn.	 Wat	 zijn	 invloeden	 van	 anderen	 en	 hoe	
herken	 je	deze?	Het	vergroten	van	 je	vitaliteit	en	het	stromen	
van	je	levensenergie.	Start	do	29	sept.	van	19.30–22.00	uur	of	
vr	 30	 sept.	 van	 10.00-16.30	 uur.	 Nieuw	 Licht,	 centrum	 voor	
Inspiratie	 en	 Intuïtie	 in	 Bilthoven.	 Info:	 www.nieuw-licht.nl	
/06-46736993.

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm)  

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Raaijen  
Interieurs

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

Bel voor informatie 
of bezoek onze  

winkel. Sinds 1931

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

Cafe- Bistro de Egel 
zoekt:

ZELFSTANDIGE, 

ENTHOUSIASTE JONGE 

MEDEWERKERS VOOR  

BAR/BEDIENING 

VOOR C.A. 16 UUR P/WK.

Ervaring is gewenst.

06-36159629 / 06-55853123
Graaf Floris V weg 32,

3739NB  Hollandsche Rading

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

Limerick
Het	is	herfst	en	het	blad	gaat	verkleuren
dus	niet	langer	over	de	zomer	gaan	zeuren
want	zeg	nou	eens	zelf
die	van	tweeduizend	elf
was	er	wel	een	om	over	te	treuren

Guus Geebel

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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In	de	eerste	helft	was	het	de	thuisclub	
die	het	 spel	domineerde	en	via	 twee	
strafcorners	 op	 een	 2-0	 voorsprong	
kwam.	 Voor	 rust	 produceerde	 Voor-
daan	 nog	 de	 aansluitingstreffer	 uit	
een	strafcornerrebound	2-1.	

Na	 rust	 waren	 de	 rollen	 omgekeerd.	
Het	 balbezit	 was	 voor	 Voordaan	 en	
Huizen	 kon	 nauwelijks	 de	 Groene-
kanse	cirkel	bereiken.	Er	volgde	een	
arsenaal	 aan	 strafcorners	 maar	 de	
Huizense	goalie	Vincent	van	de	Pep-

pel	(ex	Voordaan)	wist,	soms	met	enig	
geluk,	al	het	gevaar	te	neutraliseren.	

Niet nodig
Voordaanmanager	 Kees	 Geervliet:	
‘Dit	 was	 niet	 nodig,	 we	 waren	 van-
daag	 niet	 goed	 genoeg	 ondanks	 een	
goede	 tweede	helft.	Na	aloop	vroeg	
de	 hele	 ploeg	 zich	 af	 waarom	 dit	
heeft	kunnen	gebeuren.	Huizen	is	een	
sterke	ploeg	met	veel	nieuwe	spelers	
maar	 Voordaan	 in	 goede	 doen	 moet	
dit	klusje	kunnen	klaren!’.	Voordaan	

staat	door	dit	resultaat	op	een	gedeeld	
tweede	plaats	achter	Push	uit	Breda.

Dames
De	dames	van	Voordaan	speelden	met	1-1	
gelijk	tegen	Huizen	na	een	voorsprong	te	
hebben	gehad.	 ‘Een	puntje	was	op	 zijn	
plaats,	er	had	in	deze	vorm	niet	veel	meer	
in	gezeten’	aldus	assistent	coach	Martijn	
Muller.	 Aanstaande	 zondag	 spelen	 de	
dames	om	12.45	uur	thuis	tegen	Victoria	
uit	Rotterdam	en	de	heren	thuis	tegen	het	
Delftse	Hudito	om	14.45	uur.

Voordaan met lege handen naar huis
Het eerste hockey herenteam van hockeyclub Voordaan is zondag in en tegen Huizen tegen de eerste 
verliespartij van het seizoen aangelopen. In een wedstrijd met twee gezichten waren het uiteindelijk 

de gastheren die met 2-1 aan het langste eind trokken. 

Voordaanspeler Stijn van het Hek houdt onder toeziend oog van de scheidsrechter de bal binnen in het duel tegen 
uizen. (foto Guido van den Burg)

SVM laat punten liggen 
bij Cobu Boys

Een sterker SVM heeft zaterdag twee punten laten liggen bij 
Cobu Boys op sportcomplex de Zielhorst in Amersfoort. SVM 
verscheen in dezelfde opstelling als waarin vorige week werd 

gewonnen, met Roy Wijman op de bank. 

In	de	tweede	minuut	was	er	gelijk	al	een	aanval	van	Cobu	Boys	die	bij	de	
tweede	paal	werd	afgerond	en	stond	SVM	gelijk	achter.	SVM	pakte	het	ge-
lijk	op,	Stefan	Both	schoot	een	minuut	later	net	naast.	Na	een	prachtige	vrije	
trap	van	Kevin	van	Dronkelaar	kopte	Mike	de	Kok	de	gelijkmaker	 in	de	
10de	minuut.	Even	later	liet	Jeroen	Geurtsen	zijn	man	lopen,	maar	Richard	
redde	goed	op	het	schot.	SVM	kreeg	steeds	meer	greep	op	de	wedstrijd	wat	
resulteerde	 in	kansjes	en	kansen.	Bjorn	Engel	zette	prachtig	voor;	de	bal	
van	Mike	de	Kok	trof	geen	doel	
Even	later	na	een	goede	opjaagactie	van	Stefan	van	Keulen	ging	de	bal	naar	
Tom	Jansen,	die	Mike	de	Kok	bediende	met	een	levensgrootte	kans	op	voor	
doel.	De	 topschutter	van	SVM	miste	dit	keer	echter.	Even	hier	voor	had	
Björn	Engel	na	een	felle	charge	een	gele	kaart	gekregen.	Jeroen	Geurtsen	
Schoot	nog	een	keer	net	naast	en	het	gehele	team	en	de	meegereisde	sup-
porters	gingen	de	rust	in	met	het	gevoel	dat	SVM	kansen	had	laten	liggen.

Wissel
Bij	de	start	van	de	tweede	helft	werd	Eric	Röling	gewisseld	voor	Roy	Wij-
man;	dit	gaf	wel	meer	dynamiek	aan	de	linkerkant.	Roy	liep	een	paar	keer	
vrij	maar	werd	te	weinig	gevonden.	In	de	50e	en	51e	minuut	waren	er	twee	
kansen	voor	Tom	Jansen	en	na	 een	prachtige	vrije	 trap	van	Björn	Engel	
schoot	 Diederick	 Hafkemeijer	 net	 naast.	 De	 goed	 spelende	 Stefan	 Both,	
duidelijk	vermoeid,	werd	er	uit	gehaald	voor	Bas	van	Dijk.	Even	later	ging	
de	nummer	7	van	Cobu	Boys	met	gestrekt	been	op	Kevin	van	Dronkelaar	in	
en	kreeg	rood.	SVM	bleef	domineren,	maar	een	domme	tweede	gele	kaart	
-	onnodig	hands	-	van	Björn	Engel	maakte	dat	er	weer	10	 tegen	10	man	
gespeeld	werd.	Jorn	Brefeld	kwam	er	nog	in	voor	Jeroen	Geurtsen.	Na	een	
goede	corner	van	Kevin	van	Dronkelaar	schoot	Tom	Jansen	net	naast.	Even	
later	nog	een	goed	schot	van	Roy	Wijman,	maar	het	bleef	1-1.	Daarmee	
deed	SVM	zichzelf	tekort.	Toch	mag	er	zelf	vertrouwen	uit	deze	wedstrijd	
geput	worden.	Zeven	punten	uit	drie	wedstrijden	stemt	ook	tevreden.	Zater-
dag	om	drie	uur	op	het	F.J.H.	van	Ecksportpark	is	de	volgende	ontmoeting	
tegen	Maarsen	van	dit	aantrekkelijk	spelend	jonge	team.

(Hans Voogt)

Van	de	gemaakte	 foto’s	 zijn	 stickers	
gemaakt	 en	 van	 een	 aantal	 leden	
werd	de	foto	ook	gebruikt	om	er	een	
prachtige	 poster	 van	 te	 maken	 voor	
de	 aankleding	van	de	 supermarkt	 en	
de	 voetbalkantine	 en	 voor	 eventu-
ele	 andere	 promotionele	 doeleinden	
in	 bijvoorbeeld	 de	 lokale	media.	De	
gemaakte	foto’s	worden	niet	voor	an-
dere	doeleinden	gebruikt.	Alle	FC	De	
Bilt-leden	krijgen	een	album.	

Klus
Het	was	best	een	hele	klus,	maar	de	
foto’s	 zijn	 gemaakt	 en	 bij	 controle	
bleek	 dat	 de	 nummers	 ook	 nog	 bij	
de	goede	namen	en	teams	pasten.	De	
eerste	 exemplaren	 van	 het	 voetbal-
boek	 ‘Mijn	Club’	en	de	stickers	zijn	
woensdagmiddag	 14	 september	 uit-
gedeeld.	Medewerkers	van	de	Plus	uit	
Bilthoven	hebben	op	het	hoofdveld	de	
eerste	boeken	uitgedeeld.	De	overige	

boeken	 liggen	 in	 het	wedstrijdsecre-
tariaat	 (gratis	voor	 leden	van	FC	De	
Bilt).	 Daarna	 zijn	 de	 voetbalplaatjes	
beschikbaar.	

De	actie	loopt	tot	eind	november.	Er	
zullen	 tijdens	 de	 actie	 een	 of	 meer-
dere	 ruilmiddagen	worden	 georgani-
seerd.	Vanaf	donderdag	15	september	
ontvangt	men	bij	de	boodschappen	de	
voetbalplaatjes	van	FC	De	Bilt	

Voetbalplaatjesactie FC De Bilt
door Henk van de Bunt

Voetbalvereniging FC De Bilt is in samenwerking met de PLUS-Bilthoven, 
namelijk een voetbalplaatjesactie. Vlak na de zomervakantie werden alle jeugdleden, 

seniorenselectiespelers en teams op de foto gezet: met elkaar zo’n 900 foto’s. 

Het eerste (zondag-)team van FC De Bilt.

MTTV 1 begint met winst
Team	 1	 van	 de	 Maartensdijkse	 Tafeltennis	 Vereniging	 (MTTV)	 is	 de		
Najaarscompetitie	2011	goed	begonnen.	De	tegenstanders,	Good	Luck	5	uit	
Bussum,	konden	geen	potten	breken	tegen	het	goed	spelende	tafeltennis-
team	uit	Maartensdijk.	Nieuwkomer	Sven	de	Vilder	(MTTV)	pakte	gelijk	
zijn	punt	mee.	Ook	de	dubbel	werd	overtuigend	gewonnen.	De	eindstand	
was	7-3.	Dat	is	een	mooie	start	voor	een	hopelijk	rooskleurig	seizoen	in	de	
5e	klasse.	Voor	meer	informatie	over	de	Maartensdijkse	Tafeltennis	Vereni-
ging:	www.mttv-maartensdijk.biedmeer.nl.

Clinic Relex

Lida van de Bunt en Jordy de Kleyn van Badmintonclub Relex verzorgen 
namens Relex regelmatig tijdens de reguliere gymnastieklessen van 
basisscholen clinics. Donderdag jl. viel de Bosbergschool uit Hollandsche 
Rading deze eer te beurt in de gymnastiekzaal van De Vierstee in 
Maartensdijk. Indien de scholieren door deze workshops geïnteresseerd 
raken is er ruimte bij BC Relex voor aanmelding. Na in het voorjaar 
gegeven demo’s meldden zich een viertal nieuwe leden. Info m.b.t. B.C. 
Relex 06 12121019 t.n.v. Lida van de Bunt  (HvdB).
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

De	Herfst	doet	zijn	intrede	en	luidt	het	
seizoen	van	vergankelijkheid	in.	Van	
melancholie	is	echter	geen	sprake	als	
je	plezier	hebt	in	het	zoeken	naar	pad-
denstoelen!	En	daar	is	het	nu	echt	dè	
tijd	voor.	

Toetje van de natuur
Paddenstoelen	 zijn	 het	 toetje	 van	 de	
natuur	voordat	zij	in	winterrust	gaat.	
Nu	 is	 het	 lastige	 aan	 paddenstoelen	
dat	 niet	 goed	 te	 voorspellen	 is	 of,	
wanneer,	 waar,	 en	 hoe	 uitbundig	 ze	
zich	zullen	laten	zien.	Dat	maakt	het	
speuren	naar	deze	schimmelvruchten	
spannend	en	levert	het	recherchewerk	
altijd	wel	verrassingen	op.	

Maar	ja,	de	bloeiperiode	is	maar	kort	
en	 voor	 je	 het	 weet	 zijn	 de	 meeste	
soorten	al	weer	vergaan.	Een	jaar	la-
ter	heb	je	pas	weer	de	kans	om	je	ken-

nis	van	de	schimmels	bij	te	spijkeren,	
maar	 tegen	die	 tijd	ben	 je	misschien	
alweer	veel	vergeten.	

Mis het niet
Om	zo	min	mogelijk	te	hoeven	missen	
en	de	kans	op	een	gevarieerde	‘oogst’	
groot	te	laten	zijn,	organiseert	IVN	De	
Bilt	 twee	wandelingen	onder	deskun-
dige	 leiding.	 De	 zoektochten	 vinden	
plaats	 op	 locaties	 waarvan	 we	 weten	
dat	ze	rijk	aan	paddenstoelen	zijn:
-		2	oktober,	 aanvang	11.00	uur	Dag-

recreatieterrein	Drakenstein	in	Lage	
Vuursche	bij	het	informatiebord	van	
Staatsbosbeheer.

-		23	 oktober,	 aanvang	 11.00	 uur.	
Startpunt	 parkeerterrein	 landgoed	
Sandwijck	 aan	 de	 Utrechtseweg	 in	
De	Bilt.	U	hoeft	zich	niet	van	tevo-
ren	aan	te	melden;	deelname	is	gra-
tis	 en	 honden	 zijn	 niet	 toegestaan.	
Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	
opnemen	met	 Jaap	Milius:	 tel.	 030	
2288636	of	Roel	Maas-Bakker:	tel.	
030	2721611.	

Paddenstoelenwandelingen
IVN natuur- en milieueducatie De Bilt organiseert op zondag 2 oktober een paddenstoelenwandeling 
rond De Stulp en Drakensteijn. Drie weken later, op 23 oktober, wordt de paddenstoelenspeurtocht 

vervolgd op landgoed Sandwijck.

Zoektocht naar paddenstoelen: 
Drakensteijn op 2 oktober en 
Sandwijck op 23 oktober. 

Boeren	 planten	 bomen	 is	 niet	 al-
leen	 voor	 agrariërs,	 maar	 voor	 alle	
bewoners	 van	 het	 buitengebied.	
Wie	 plannen	 heeft	 het	 erf	 aan	 te	
leggen	 of	 te	 herstellen	 is	 bij	 Land-
schap	Erfgoed	Utrecht	aan	het	 juiste	
adres.	 De	 actie	 ‘Boeren	 Planten	
Bomen’	 biedt	 een	 breed	 sortiment	
hoogstam¬fruitbomen,	 inheemse	
boom-	 en	 struiksoorten	 en	 bescher-
mingsmaterialen	 tegen	 een	 aantrek-
kelijke	prijs.	

De Bilt
Ook	 inwoners	 van	 de	 gemeente	 De	
Bilt	 kunnen	 kiezen	 voor	 een	 groen	

buitengebied.	 Natalie	 Joosten	 van	
Landschap	 Erfgoed	 Utrecht	 vertelt	
desgevraagd:	‘Agrariërs	en	bewoners	
van	 een	 buitengebied	 kan	 best	 ruim	
worden	 genomen.	 Ook	 bewoners	 in	
een	 zgn.	 lintbebouwing	bijvoorbeeld	
komen	 hiervoor	 in	 aanmerking.	 Als	
men	advies	nodig	heeft	bij	de	samen-
stelling	 van	 beplanting	 en	 inrichting	
van	een	erf,	kan	men	geheel	vrijblij-
vend	advies	 inwinnen	bij	Landschap	
Erfgoed	Utrecht	of	de	gemeentelijke	
landschapscoördinator.	

Voor	De	Bilt	is	dat	Dick	van	Beek	te	
bereiken	onder	030	2289411	op	dins-

dag,	 woensdag	 en	 vrijdag	 of	 e-mail	
beekd@debilt.nl’.	

Aanvragen
Belangstellenden	 in	 de	 provincie	
Utrecht	 kunnen	 de	 brochure	 ‘Boeren	
Planten	Bomen’	aanvragen	met	daarin	
een	 overzicht	 en	 een	 uitvoerige	 be-
schrijving	van	het	assortiment,	tips	en	
instructies	 voor	 aanplant,	 verzorging	
en	 bescherming	 en	 een	 bestelformu-
lier.	 De	 brochure	 is	 te	 bestellen	 bij	
Landschap	 Erfgoed	 Utrecht,	 tel	 030	
220	55	34,	of	info@landschaperfgoed-
utrecht.nl.	Kijk	 voor	meer	 informatie	
op	www.landschaperfgoedutrecht.nl.	

Kies voor een groen buitengebied
door Henk van de Bunt

De actie ‘Boeren Planten Bomen’ van Landschap Erfgoed Utrecht stimuleert agrariërs en bewoners 
van het buitengebied in de provincie Utrecht streekeigen beplanting aan te leggen. Met een breed 

samengesteld assortiment bomen, struiken en hoogstamfruitbomen, kunnen boerenerf en landerijen 
aanzienlijk worden verfraaid en in het omringende landschap worden ingepast.

Tot uiterlijk 8 november kan plantmateriaal besteld worden. 

Dit weidegebied langs de Korssesteeg in Westbroek komt bijvoorbeeld in aanmerking voor de nodige aanplant.

Ongelukken op en bij 
de Nieuwe Weteringseweg

Op	Nieuwe	Weteringseweg	in	Groenekan	is	donderdagochtend	15	septem-
ber	in	de	ochtend	rond	10.00	uur	een	13-jarige	ietsster	geschept	door	een	
automobiliste.	Het	meisje	stak	de	weg	over	ter	hoogte	van	de	Prinsenlaan	
en	zag	de	auto	over	het	hoofd.	Ze	is	met	onbekend	letsel	afgevoerd	naar	
het	ziekenhuis.	De	weg	werd	in	beide	richtingen	afgesloten	en	het	verkeer	
moest	de	ventweg	nemen.	

Tijdens	de	late	middag	van	dezelfde	dag	vond	er	een	botsing	plaats	bij	de	
(afslag	van	de)	kruising	van	de	Nieuwe	Weteringseweg	en	de	Kon.	Wilhel-
minaweg	waar	geen	voorrang	werd	verleend.	Twee	auto’s	 raakten	zwaar	
beschadigd	en	één	van	beide	eindige	op	de	zijkant.	Politie	en	de	brandweer	
van	Groenekan	waren	 snel	 aanwezig.	De	politie	 regelde	 het	 verkeer.	De	
brandweer	heeft	de	beknelde	vrouw	bevrijd.	Zij	liep	nekletsel	op,	werd	ter	
plaatse	verzorgd	en	per	ambulance	afgevoerd	naar	het	ziekenhuis.

50.000 euro voor Fort De Bilt

Namens het Delafonds overhandigde regiomanager René van der Velden 
een cheque ter waarde van € 50.000 aan Geu Visser en Durkje Post van 
Fort De Bilt. Het Delafonds steunt projecten die op een bijzondere manier 
met ’herinneren en herdenken’ te maken hebben. Daarnaast is het van 
belang dat projecten generaties met elkaar verbinden. Op Fort De Bilt 
krijgt dit op een bijzondere wijze vorm in de interactieve tentoonstelling 
over de actuele betekenis van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 
Het herinneringscentrum Fort De Bilt heeft de 50.000ste bezoeker feestelijk 
ingehaald. Roderick Hulsbergen uit Utrecht kreeg met zijn ouders de 
felicitaties, een cadeaubon, een boek en een boeket aangeboden. Fort 
De Bilt is gelegen aan de Biltsestraatweg 160, Utrecht (tussen manege 
Groenesteyn en de Berekuil).

Woe.
21-09 Zuidfranse visschotel

of
Kalsfsstoofschotel met rijst

11,00
Do.

22-09
Vrij.

23-09
Woe.
28-09

Zuurkool- of Rodekoolschotel
met minibeenham

of
Gevulde Zalmilet
met citroensaus

11,00
Do.

29-09
Vrij.

30-09

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821


