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Inloopavond nieuw zwembad 
Brandenburg 

De bouwplannen zijn duidelijk. Volgende maand laat de gemeente het terrein naast het huidige 
zwembad klaar maken voor de bouw die in maart begint. Dinsdag 24 oktober tussen 19.00 en 

21.00 uur kunnen omwonenden en andere belangstellenden binnenlopen in de entreeruimte van 
het huidige zwembad om kennis te nemen van de nieuwbouwplannen. 

Het zes-baans-bad is met een be-
weegbare bodem en scheidings-
wand zo ingericht, dat meerdere 
groepen gebruikers het bad tegelijk 
kunnen gebruiken. Het bad meet 25 
bij 15 meter en is daarmee net zo 
groot als het huidige grote bassin. 
Het bouwrijp maken van het terrein 
neemt in november een paar dagen 
in beslag. Deze tijd is nodig om 
onder andere bestrating, leidingen 
en groen te verwijderen. Het bouw-
verkeer zal via de Leijenseweg en 
het parkeerterrein aan- en af rijden. 
Het nieuwe zwembad komt op de 
plek waar tot vorig jaar de beach-
volleybalvelden lagen, met de 
ingang aan het bestaande parkeer-
terrein naast Sportcity. Het (auto-)
verkeer door de wijk zal daardoor 
naar verwachting afnemen.

Energiezuinig
Op het dak van het nieuwe bassin 
komen zonnepanelen en het bad-
water wordt op temperatuur ge-
houden met behulp van de warmte 
van het rioolwater. Deze en andere 
maatregelen zorgen ervoor dat het 
nieuwe zwembad een stuk effici-
enter met energie om gaat. De ge-
meente licht toe: ‘Bij de bouw van 
het nieuwe bad worden ook extra 
duurzaamheidsmaatregelen toege-
past, zoals zonnepanelen op het 
dak en riothermie. Bij deze laatste 
techniek gebruikt men de warmte 
van het rioolwater voor de verwar-
ming van het nieuwe zwembad. 
Hiertoe gaat men het riool aanpas-
sen in de Oude Brandenburger-
weg. Dat zal in de eerste maanden 
van 2018 gebeuren’.

Tijdens bouw
Gebruikers van het huidige zwem-
bad hebben geen last van de bouw. 
In deze periode blijft het gewoon 
open. Het huidige combi-bad zal 
pas na opening van het nieuwe bad 

in december 2018 afgebroken wor-
den. Gemeente De Bilt wil volgend 
jaar plannen uitwerken om op deze 
plek woningen te bouwen. Vanaf 
dit voorbije weekeinde verspreidt 
de gemeente een nieuwsbrief huis-
aan-huis in de omgeving van het 
zwembad.

Nieuwbouwplannen
De gemeente presenteert de nieuw-
bouwplannen tijdens een inloop-
avond op dinsdag 24 oktober van 
19.00 tot 21.00 uur in de entree-
ruimte van het huidige zwembad. 
Naast informatie over het nieuwe 
zwembad kan men ook meer te 
weten komen over het bouwrijp 
maken en het gebruik van rio-
thermie. ‘Het college van burge-
meester en wethouders is blij dat 
straks onze verschillende gebrui-
kersgroepen in een modern multi-
functioneel bassin kunnen spelen, 
trainen, baantjes trekken en vooral 
plezier hebben,’ laat verantwoor-
delijk wethouder Ebbe Rost van 
Tonningen weten. [HvdB]

Heropening Vierstee 
 
De renovatie van accommodatie De Vierstee in Maartensdijk is afge-
rond. De diverse verenigingen en organisaties maken sinds begin sep-
tember weer enthousiast gebruik van het pand. Na de herfstvakantie ligt 
ook de nieuwe vloer in de sportzaal op zijn plaats. 
Tijd dus voor de officiële heropening. 

Op 27 oktober om 16.00 uur is de officiële heropening en neem een 
kijkje in het vernieuwde pand. Wethouder Madeleine Bakker-Smit: ‘De 
intensieve samenwerking tussen inwoners, verenigingen, scholen, het 
(lokale) bedrijfsleven, de Biltse Sport Federatie (BSF), natuurlijk Stich-
ting Vierstee 2.0 en Gemeente De Bilt heeft een mooie, vernieuwde De 
Vierstee opgeleverd. Graag breng ik dan ook tijdens de heropening met 
alle betrokkenen een toast uit op ‘onze Vierstee.’

Welkom
Inwoners zijn van harte welkom tijdens de heropening van het pand op 
27 oktober, 16.00 uur; precies 39 jaar nadat het pand voor de eerste keer 
in gebruik werd genomen. Na een officieel en vrolijk startmoment kan 
iedereen op zijn gemak rond kijken in het pand. Ook geven de vereni-
gingen en organisaties die gebruik maken van De Vierstee een inkijkje 
in hun activiteiten.

De bibliotheek, met een compleet vernieuwde jeugdhoek, is vanaf begin 
september alweer te bezoeken. [foto Henk van de Bunt]

Een impressie van het nieuwe zwembad (foto gemeente De Bilt)
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

22/10 • 10.30u - De heer Johan Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
22/10 • 09.30u - Ds. P.M. van ’t Hof  
22/10 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
22/10 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

22/10 • 10.00u - de heer Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw
22/10 • 10.30u - Voorganger Pastor 

Gerard Weersink

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

22/10 • 10.15u - Ds. J. Poutsma
22/10 • 16.30u - Ds. K. S. Tamminga

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

22/10 • 10.00u - Ds. L.W. Smelt
22/10 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan

Pr. Gem. Immanuelkerk
22/10 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten, 
Samendienst in en met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
22/10 • 10.00u - Ds. E.W.J. van Leersum, 

Samendienst met Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
22/10 • 10.00u - Eucharistieviering 

pastor F. Zwarts

V.E.G. De Bilt e.o.
22/10 • 10.00u - spreker

Adri van der Mast 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

22/10 • 10.30u - De heer B. van Empel

Herv. gemeente Groenekan 
22/10 • 15.30u - Drs. J.P. de Man

Herst. Herv. Kerk Groenekan
22/10 • 10.00u + 18.30u - Ds. IJ. R. Bijl

Onderwegkerk Blauwkapel
22/10 • 10.30u - Pastor M. de Meij

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

22/10 • 11.00u - De heer J. Grootendorst
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

22/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
22/10 • 18.30u - Ds. M.P.D. Barth 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

22/10 • 10.00u + 18.30u - Leesdienst 

PKN - Ontmoetingskerk
22/10 • 09.30u - De heer J. Grootendorst 

St. Maartenskerk
21/10 • 14.30u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink 
22/10 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink 

 Westbroek
Ned. Ger. Kerk

22/10 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer 
22/10 • 18.30u – De heer J. van Ooyen 

PKN - Herv. Kerk
22/10 • 10.00u - Ds. H.G  van der Ziel 

22/10 • 18.30u - Ds. B. Belder
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Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Het Weeshuis van de Kunst

Op 20 oktober brengt violist Thailo 
van Ree zijn cd  ‘Gargoyle Gypsy’ 
ten gehore in het Weeshuis van 
de Kunst in de Bilt. Samen met 
Wouter Poot, Lennart van Dijk en 
Christian Palmier speelt hij num-
mers van deze nieuwe cd.

Op 20 oktober speelt Thailo met 
zijn muzikale vrienden muziek 
die ontroert, swingt, beweegt en 
bovenal  kippenvel bezorgt. Een 
optreden dat je niet meer zal ver-
geten. Geniet vanuit een comforta-
bele stoel in een huiselijke sfeer op 
de Prof. Asserweg 2 de Bilt. Voor 
informatie c.q. aanmelding zie 
www.hetweeshuisvandekunst.nl.

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 20 oktober kan men 
weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Dierenriem in Maartens-
dijk bent u van harte welkom. Het 
klaverjassen begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is ook 
een loterij, voor € 0,25 kunt u een 
lot kopen. Voor aanmelden: 0346 
212366 of 06 51832063.

Bingo in Servicecentrum 
Maartensdijk

Er is Bingo op vrijdag 20 oktober 
in het Servicecentrum Maartens-
dijk. In de pauze kan men gezel-
lig even bijpraten en een kopje 
koffie of thee drinken. Aanvang: 
14.15 uur. Kosten 3,50 euro voor 
5 speelrondes 

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 21 oktober is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. 
Alles fair-trade ingekocht, dus 
maximaal rendement voor boeren 
en producenten in ontwikkelings-
landen

Jonge musici in de  
Centrumkerk

Op zondag 22 oktober is het 
tweede concert in de reeks Jonge 
musici in de Centrumkerk. Dan 
voeren Rineke de Wit, sopraan 
en hoboïste, en Pim Schipper, 
organist, een programma uit met 
muziek van Cesar Franck, Benja-
min Britten, Stanley, J.S. Bach en 
Rachmaninov. Aanvang: 16.00 
uur, Centrumkerk, Julianalaan 
42, Bilthoven. De toegang is vrij; 
een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. 

Bilthovense Kring Op maandag 
23 oktober spreekt de Denker 
des Vaderlands, prof. dr. René ten 
Bos voor de  Bilthovense Kring,  
binnen het nieuwe jaarthema 
‘Sterke Verhalen in tijden van 
overvloed en onbehagen’. Hij  
geeft de belangstellenden ‘Kleine 
lessen in waarheid’. Ten Bos  is 
filosoof en organisatiedeskun-
dige, hoogleraar aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen.

Locatie: ‘Huize Het Oosten, 
Rubenslaan 1, Bilthoven. Tijd: 
20.00 tot 22.00 uur. Info: www.
bilthovensekring.nl 

Bewonersavond De Leijen
 
Op maandag 23 oktober orga-
niseert Wijkraad De Leijen de 
jaarlijkse informatieve bewo-
nersbijeenkomst ingeleid door 
wethouder Hans Mieras. Bewo-
ners worden bijgepraat over 
onder andere de stand van zaken 
betreffende verkeerssituatie Jan 
Steenlaan, appartementencom-
plex, afvalscheiding, groenon-
derhoud, HartslagNu. Uiteraard 
is er volop gelegenheid om met 
elkaar in gesprek te gaan. 
De avond begint start om 19.30 
uur in de recreatiezaal van Zorg-
centrum De Bremhorst aan de 
Jan van Eijklaan. Het is een 
goede gewoonte om de avond af 
te sluiten met een glaasje, aange-
boden door Plus.  

(Hetty Loeb)

Jos Palm te gast bij  
Bouwman Boeken

Woensdag 25 oktober om 20.00 
uur is historicus Jos Palm te 
gast bij Bouwman Boeken. Op 
basis van historische bronnen en 
egodocumenten vertelt hij in zijn 
boek De gewone man het verhaal 
van de kleine, gewone mensen, 
hun problemen, verlangens en 
onvrede. 

In de geschiedenisboeken kom 
je hem meestal niet tegen: de 
gewone man. Toch was hij er 
altijd al. Palm zocht hem op en 
beschrijft zijn leven door de hele 
geschiedenis. Vanaf de vroege 
Oudheid tot het heden, vanaf het 
moment dat hij rechtop kan lopen 
totdat hij thuis op de bank mag 
zitten. De lezing is bij Bouwman 
Boeken, Hessenweg 168 De Bilt. 
De aanvang is om 20.00 uur. 
Aanmelden via info@bouwman-
boeken.nl of tel. 030 2200112.
(Monique Stoel)

Kunstlezing over WeerZien 

Stichting Kunst en Cultuur De 
Bilt en Bibliotheek Bilthoven 
organiseren op donderdag 26 
oktober om 20.00 uur in Theater 
Het Lichtruim een kunstlezing 
over de expositie WeerZien in 
het spraakmakende museum De 
Pont. Deze tentoonstellings-top-
per kreeg al veel aandacht in de 
landelijke pers.

Kunsthistorica Mirelle Nunes 
geeft een uiteenzetting over de 
specifieke collectieopbouw van 
De Pont en het aankoopbeleid 
van de installaties die te zien 
zijn in WeerZien. Dit wordt in 
een breed kader van de moderne 
kunst geplaatst, waarbij nauwe 
verwantschappen en boeiende 
dialogen tussen de installaties 
worden toegelicht. Museum De 
Pont in Tilburg organiseert deze 
jubileumexpositie van 16 sept 
2017 t/m 18 feb 2018.
Aanmelden www.ideacultuur.nl/
bibliotheek

Bridgecursus

Bridgeclub Hollandsche Rading 
verzorgt in de kantine van TV 
Tautenburg, Dierenriem 6A in 
Maartensdijk een bridgecursus 
voor beginners, gegeven door 
Henk van de Bunt, op 12 maanda-
gen (van 19.30 tot 22.30u) vanaf 
6 november ’17 t.e.m. 12 februari 
’18. Aansluitend vanaf 19 febr. 
’18 op de donderdagavonden kan 
er bij de organiserende club wor-
den geoefend in het Dorpshuis 
in Hollandsche Rading.  Info 
c.q. aanmelden: bchollandscher-
ading@gmail.com 

Lage Vuursche ontmoet

Donderdag 26 oktober organi-
seert Stichting Welzijn Bewoners 
Lage Vuursche een inloopmid-
dag voor ouderen in het dorps-

huis De Furs aan de Slotlaan te 
Lage Vuursche.
Deze middag is er een geza-
menlijk optreden van het Zee-
vrouwen-koor Waterzooi en het 
Piratenkoor ‘Man overboord’, 
beiden afkomstig uit Driebergen. 
Er is een breed repertoire aan 
zeemansliedjes in een muzikale 
reis van over de hele wereld. 
Het optreden begint om ongeveer 
14.00 uur. De entreeprijs is 3 
euro p.p. incl. een kop koffie of 
thee .

Soroptimist FilmFeest 

Op vrijdag 27 oktober is de 
tweede editie van het Soropti-
mist FilmFeest. Bezoekers van 
het benefietevenement kunnen 
kijken naar de mooie dramafilm 
Hidden Figures. Soroptimistclub 
De Bilt-Bilthoven organiseert de 
voorstelling in Huize Het Oos-
ten. Het goede doel dat wordt 
gesteund is AFRIpads Founda-
tion, opgericht door de Biltho-
vense Sanne Bolkenstein. Het 
Soroptimist FilmFeest is op vrij-
dag 27 oktober in de sfeervolle 
Tuinzaal van Huize Het Oos-
ten, Rubenslaan 1 in Bilthoven. 
Reserveer kaarten via FilmFeest-
DeBilt@gmail.com 

Aanmelding  
tentoonstelling WVT

Van 20 december t/m 4 januari 
organiseert WVT de tentoonstel-
ling ‘Kunst Uit Eigen Provincie’. 
Deze expositie geeft (beginnen-
de) kunstenaars uit De Bilt en de 
provincie Utrecht  de gelegen-
heid om te exposeren voor een 
breed publiek. Heb je interesse 
om hieraan mee te doen, dan 
kan er t/m 15 oktober aangemeld 
worden via info@vvsowvt.nl. 
Meer informatie is verkrijgbaar 
via  tel. 030 2284973 en www.
vvsowvt.nl.

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

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

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

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing
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Een fotograaf die de uitvaart vastlegt, 
heeft u daar al eens over nagedacht?

Van alle belangrijke momenten in ons leven maken 
we foto’s. Bij een geboorte, verjaardagen, bruiloften… 
Maar wist u dat het ook mogelijk is om van de uit-
vaart foto’s te laten maken? Dat klinkt misschien raar 
want het is toch geen feestdag? Dat klopt, maar het is 
wel een belangrijke dag. En foto’s zijn dan een dier-
bare en tastbare herinnering aan dat laatste afscheid.

Herinneringen levend houden
Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende 
gebeurtenis. Naast het verdriet moet er ook veel gere-
geld worden. En als de dag van de uitvaart aanbreekt, 
gaat deze vaak in een roes voorbij. Mensen herin-
neren zich niet altijd alles meer, terwijl er vaak veel 
mooie dingen gebeuren. Speciale uitvaartfotografen 
leggen al die momenten op respectvolle wijze vast. 
Zo kunnen nabestaanden achteraf in alle rust terug-
kijken en herinneringen levend houden.

Extra paar ogen
Anna Groot is afscheidsfotograaf en aangesloten bij 
de coöperatie Afscheidsmomenten, een collectief 
van afscheidsfotografen. Anna vertelt: ‘Bij een uit-
vaart loop ik rustig rond en leg veel meer vast dan 

mensen zelf kunnen zien. Wie er allemaal geweest 
zijn, de bloemen, de condoleance, de rouwauto, de 
medewerkers, de kist. Ik fungeer eigenlijk als een 
extra paar ogen.’ Ze vervolgt: ‘Families geven me 
aan dat ze de foto’s zeer waardevol vinden en het 
hen helpt bij de rouwverwerking.’

Inspiratie en advies
Tap DELA geeft u graag meer inzicht over de moge-
lijkheden van uitvaartfotografie. Daarom organiseren 
we samen met de coöperatie Afscheidsmomenten 
op donderdag 26 oktober een speciaal inloopspreek-
uur over dit onderwerp. Tijdens dit spreekuur zijn 
ook fotografen aanwezig. Zij beantwoorden graag al 
uw vragen. Daarnaast liggen er diverse fotoboeken 
ter inzage. U en uw naasten zijn van harte welkom.

Inloopspreekuren: laatste dit jaar
In september en oktober vinden elke donderdag  
inloopspreekuren plaats bij Tap DELA in Bilthoven. 
Het spreekuur van 26 oktober is het laatste spreek-
uur dit jaar.

De inloopspreekuren zijn toegankelijk voor iedereen,  
of u nu lid bent van coöperatie DELA of niet. Deelname  
is gratis en vrijblijvend. Kunt u niet naar ons toeko-
men, maar zou u het wel fijn vinden als er iemand  
bij u thuis langskomt? Belt u dan 030 210 97 65  
om een afspraak te maken.

Commissie bespreekt 
gebruiksverruiming Tuincentrum

door Guus Geebel

In de commissie Openbare Ruimte werd donderdag 12 oktober gedebatteerd over de afgifte 
van de verklaring van geen bedenkingen van ruimtelijke regels voor afwijkend gebruik van het 

tuincentrum aan de Universiteitsweg 2 in De Bilt voor de verkoop van 
dierenbenodigdheden annex dierenartspraktijk. 

Het werd een langdurig debat onder 
voorzitterschap van Krischan Hage-
doorn (PvdA) waarbij twee inspre-
kers het woord voerden. Dierenarts 
Marien Korthals Altes schetst de 
gang van zaken tot nu toe. ‘Het 
college van B en W kreeg in 2014 
het verzoek om een omgevingsver-
gunning af te geven. Daarin staat 
dat het in strijd is met het bestem-
mingsplan. Er wordt echter beslo-
ten een vergunning af te geven. De 
rechter besliste in 2016 dat dit niet 

kan in een reguliere procedure. Het 
college legde dit naast zich neer. 
Vervolgens worden de uitspraken 
van de bezwaarschriftencommissie 
en de meervoudige kamer niet na-
geleefd.’ Hij stelt dat het detailhan-
delsbeleid niet wordt gehanteerd. 
Financieel directeur Peter Admi-
raal spreekt in voor Ranzijn tuin & 
dier. Hij zegt dat Ranzijn tevreden 
is over de omzetontwikkeling en 
dat het tuincentrum aan een klant-
behoefte voldoet. Hij wil dat er een 

eind komt aan de onzekerheid voor 
de medewerkers en de klanten. Een 
aparte deur voor de dierenkliniek 
wil hij bij voorkeur niet. Het ver-
zoek om uitbreiding is ingetrokken. 
Op een vraag van Peter Schlamilch 
(Fractie Schlamilch/Fotza) ant-
woordt Admiraal dat de combinatie 
van tuin en dier voor het bedrijf van 
wezenlijk belang is. De omzet is 
fifty fifty. 

Detailhandelsbeleid
In de eerste termijn van het de-
bat wordt een groot aantal vragen 
op wethouder Hans Mieras afge-
vuurd. Tiny Middleton (Bilts Be-
lang) en Johan Slootweg (SGP) 
stellen vragen over de gebruiks-
verruiming die zij strijdig noemen 
met het detailhandelsbeleid. ‘We 
hebben afgesproken dat we in het 
buitengebied geen uitbreiding van 
detailhandelsactiviteiten willen en 
maken voor één bedrijf een uit-
zondering. Dan gaat het weer over 
vertrouwen. Op deze manier heeft 
het geen zin nieuw detailhandels-
beleid vast te stellen.’ Het stoort 
Slootweg dat andere bedrijven 
deze mogelijkheid niet hebben. 
Ook het risico op zoönosebesmet-
ting verontrust hem. Mischa van 
der Heijden (SP) vraagt om een 
tijdslijn van het proces, van de 
aanvraag tot nu. 

Portefeuillehouder
Wethouder Hans Mieras gaat in op 
de gevolgde procedure en begint 
bij de aanvraag op 7 maart 2014. 
Die wijkt af van het bestemmings-
plan in die zin dat daar de fysieke 
uitbreiding nog inzat waarvan het 
college toen zei dat het een binnen-
planse afwijking is. Er kwam een 
uitspraak van de bezwaarschrif-
tencommissie die het college niet 
deelde maar waar het zich wel aan 
conformeerde. Toen kwam er een 
aanvraag voor afwijkend gebruik. 
Dat vraagt om een uitgebreide 
procedure die ook gevolgd is. De 
fysieke uitbreiding is nu niet meer 
aan de orde. ‘De kern van de zaak 
is waar mag  je aan toetsen en wat 
kunnen redenen zijn de gebruiks-
mogelijkheden te weigeren. Dat 
mag alleen op ruimtelijke gronden. 
Er is geen parkeerprobleem. De 
enige reden dat concurrentie een 
aanleiding kan zijn om de uitbrei-
ding van de gebruiksmogelijkheden 
niet toe te staan is als dit leidt tot 
een duurzame ontwrichting van de 
detailhandelsstructuur, wat hier niet 
aan de orde is. Het gezondheidsri-
sico wordt weerlegd in een rapport 
opgesteld door deskundigen.’ 

Springende punten
In de tweede termijn worden aan-

vullende vragen gesteld. Henk 
Zandvliet (GroenLinks) zou graag 
een goed onderbouwd juridisch 
advies willen zien. Theo Aalbers 
(CU) veronderstelt afspraken met 
Ranzijn om de fysieke uitbreiding 
terug te nemen en het hoger be-
roep in te trekken om te voorko-
men dat de rechter een uitspraak 
gaat doen. De wethouder ontkent 
dat die afspraken zijn gemaakt. 
Na de beantwoording van de wet-
houder vat voorzitter Krischan 
Hagedoorn het geheel samen. Hij 
constateert twee toezeggingen. 
De portefeuillehouder zal voor de 
raadsvergadering van 26 oktober 
juridische adviezen samenvatten 
en die delen met de raad. Hij zal 
verder voor die tijd op een A4 een 
tijdslijn uitwerken. 
Voorzitter Hagedoorn heeft voor 
de raadsvergadering vier sprin-
gende punten genoteerd. Het 
voorbereidingsbesluit waarin 
geen ja gezegd is tegen een die-
renkliniek, de juridische samen-
vatting over de ontvankelijkheid 
van de concurrentieverhoudin-
gen waarbij de belangen van de 
dierenarts worden betrokken, het 
raadsbesluit dat niet gewijzigd 
zou zijn en in hoeverre het voor-
stel in strijd is met het huidige de-
tailhandelsbeleid.

V.l.n.r. griffier Thecla van der Torre, commissievoorzitter Krischan 
Hagedoorn en inspreker Marien Korthals Altes. [foto Henk van de Bunt]

Het tuincentrum aan de Universiteitsweg 2 De Bilt.

PvdA De Bilt wil 
Lief- en leedstraten

Hoe ontstaan straten en buurten waar mensen naar elkaar 
omkijken? Hoe maken we meer werk van onderlinge zorg, 

burenhulp en bestrijding van eenzaamheid? Kunnen we 
dat als gemeente aanmoedigen en ondersteunen? Op deze 

vragen heeft de PvdA De Bilt een opvallend antwoord.

PvdA-raadslid Erik van Esterik: ‘Wij willen dat de gemeente aan de 
slag gaat met zogenaamde Lief- en leedstraten. Dat zijn straten waar 
mensen naar elkaar omzien, elkaar helpen en zich vrij voelen elkaar 
om hulp te vragen. De gemeente ondersteunt die straten. De PvdA De 
Bilt heeft het idee gebaseerd op een aanpak die al bijna 5 jaar bestaat 
in Rotterdam’.

Boodschap
Van Esterik vervolgt: ‘In Rotterdam zijn ze er in geslaagd om honder-
den straten actief te krijgen. Mensen helpen elkaar met boodschap-
pen en kleine klussen, kijken naar elkaar om en ontfermen zich over 
straatgenoten, die eenzaam of minder weerbaar zijn. De gemeente 
speelt daar een actieve en ondersteunde rol bij. Wij denken dat het 
idee van Lief- en leedstraten prima past bij De Bilt’. De PvdA De Bilt 
dient nog dit jaar (2017) een voorstel in om stichting Mens De Bilt 
daarmee aan de slag te laten gaan.

advertorial
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslook salade
Ham-prei salade
Filet americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 19 oktober
t/m woensdag  oktober

Gebakken biefstuk 
Honingham 
Gebraden gehakt

MALSE
RIBLAPPEN

2
KILO 20.-

Lekker voor het weekend!

    VOORDEEL HELE WEEK

Lamsboutschijven
naturel of gemarineerd

Gehaktstaven
naturel of bourgondisch

Italiaanse hamburgers
(met mozzarella en panchetta)

500
GRAM 9.98

100
GRAM 1.49

Noten & pinda's

500
GRAM 7.98Varkenshaas

ook bourgondisch of katenhaas

500
GRAM 9.50

6 HALEN=
5 BETALEN

Australische sucade
Top van de top!

Kip cordon bleu, runder cordon 
bleu of gehakt cordon bleu

5 HALEN= 4 BETALEN

1
KILO 11.-

2
STUKS 7.-

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN

DJAKARTA MIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98CASHEWNOTEN

Gezouten of ongezouten

GEHEIME KRUIDENKAAS

500
GRAM 7.98

heerlijke boerenkaas met een 
verrassende kruidenmix! 

Echt een aanrader!

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

Er is weer boerenkool, 
zuurkool en hutspot!

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag Ready to eat

Van onze patissier

Nieuw!
Van onze bakker

Vers van de traiteur
• Penne Pasta met kip, prei

en zongedroogde tomaatjes € 1,25
 100 gram

• Japanse vis
Japanse scampi
Japanse kalfsvlees
met noedels of rijst

€ 1,98
 100 gram

• Er is weer WILDGOULASH!

Mango’s 

per stuk € 0,99

Sperziebonen
500 gram € 1,39

Hollandse
Aardbeien
op=op

2 dozen € 3,00

Focaccia
2 soorten:
• pesto en tomaat
• olijven en rosemarijn

van € 3,95

nu € 2,98

Cassis-vanille
taart
Verrassend lekker!

 € 14,95

• Vers gewassen
Hollandse spinazie € 0,99

zak 300 gram

• De lekkerste
Italia druiven € 2,99

héél kilo

• Spaghetti Bolognese € 0,99
100 gramZATERDAG: VERSE SUSHI VANAF 10.30 UUR

Mooie

Alleen donderdag
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Verkeer en Water grootste 
problemen in saamhorig Groenekan

‘Rustig wonen in het buitengebied, maar toch vlakbij de stad, in een buurt waar je de mensen 
kent’. Een samenvatting opgetekend uit de mond van een bewoner van de Versteeglaan door het 

PvdA-wijkteam, dat de laan op 9 oktober bezocht. Een onlangs gehouden running diner trok 
maar liefst 150 deelnemers. In Groenekan is het leven fijn.

Toch zijn er ook ergernissen in 
de buurt. Op één staat verkeer. 
Aan het lawaai van de A27 zijn 
de meeste buurtbewoners wel ge-
wend, hoewel dat de avond (nat 
weer) van het wijkbezoek zeer 
goed te horen is. Wennen aan het 
sluipverkeer over de Groenekanse-
weg doen ze nooit. Dat is nog 

steeds een doorn in de ogen van 
de inwoners van heel Groenekan. 
’s Ochtends en ’s avonds staat de 
Groenekanseweg vol met slui-
pende forenzen met alle gevolgen 
van dien, vooral voor de fietsers. 
‘Je houdt je hart vast wanneer je 
met kinderen ergens naar toe moet 
fietsen’, aldus een inwoner. De in-

woners zien heil in invoering en 
handhaving van een inrijverbod 
tijdens de spits. 

Fractie
Fractievoorzitter Krischan Hage-
doorn van de PvdA-fractie hier-
over: ‘De PvdA ziet nog steeds 
geen verbetering van de verkeerssi-

tuatie in Groenekan, ook in de rest 
van gemeente De Bilt kampt men 
met dit probleem. Door toename 
van de economische activiteiten in 
onze regio zoals op de life-science-
as, zal het verkeer alleen maar toe-
nemen. Onze dorpen zijn hier niet 
op ingericht. De Provincie en de 
stad Utrecht doen in onze ogen te 
weinig. De PvdA zal zich sterk ma-
ken voor echte verkeersoplossingen 
voor onze zes kernen.’

School
De nieuwbouw van de basisschool 
De Nijepoort wordt toegejuicht. 
Wel ziet de buurt op tegen de par-
keeroverlast bij halen en brengen 
van de kinderen. Volgens de bewo-
ners komen veel kinderen niet uit 
Groenekan en zullen zij dus met 
de auto worden gebracht. Verder 
vinden inwoners dat de bushal-
tes verkeerd geplaatst zijn in het 
dorp. De dichtstbijzijnde halte aan 
de Koningin Wilheminaweg is te 
ver lopen voor oudere inwoners. 
Wateroverlast is een ander ge-
noemd probleem. In één hoek van 
de Versteeglaan, die opgezet is als 
een hofje, is het water al eens bin-
nengestroomd in de woningen. De 
sloot tussen de Copijnlaan en de 
Versteeglaan lijkt slecht of niet on-
derhouden te worden. Het is ondui-
delijk wie de sloot moet verzorgen. 
De PvdA zal hiervoor navraag doen 
bij gemeente en Waterschap.

Dienstverlening
Opvallend zijn de klachten over de 
dienstverlening van de gemeente, 
vooral op het gebied van mantel-
zorg en WMO. Lange wachttijden 
(soms meer dan 3 maanden), wei-

nig persoonlijk contact en pas bij 
het aantekenen van bezwaar of be-
roep tegen een beslissing, snelle ac-
tie van de gemeente. ‘Het lijkt wel 
ontmoedigingsbeleid’ aldus een in-
woner. De PvdA volgt de uitvoering 
van de WMO door onze gemeente 
nauwlettend. Raadslid Erik van Es-
terik wist in de afgelopen 4 jaren 
veel verbeteringen doorgevoerd te 
krijgen en zal hier aandacht voor 
blijven vragen.

Groen
Het openbaar groen en het bij-
houden van de speeltuin in het 
wijkje aan de Versteeglaan laten 
te wensen over. Ook het aanko-
pen van snippergroen van de ge-
meente door bewoners lukt steeds 
maar niet. Daarnaast woekert de 
lastige en overal wortelschie-
tende Duizendknoop vrolijk door 
in het buurtje. Al met al tijd voor 
een wijkschouw in deze buurt, de 
PvdA zal hier ambtelijk aandacht 
voor vragen.

Polo
Opmerkelijk genoeg kwamen de 
plannen voor een vast polo-terrein 
tijdens het wijkbezoek maar weinig 
aan de orde. De inwoners benoem-
den hierbij wel het gebrek aan par-
ticipatie van omwonenden en de 
zweem van ‘doordrukken’ die rond 
dit dossier hangt. Parkeeroverlast 
bij wedstrijden van hockeyclub 
Voordaan en tijdens polo-evene-
menten zijn lastig, maar werden 
vooral als noodzakelijk kwaad ge-
zien. ‘Het geeft ook wat reuring in 
een dorp met maar weinig voorzie-
ningen’, aldus een bewoner.

(Geert Slot)

Nieuwbouwwoningen 
zonder aardgasaansluiting 

14 gemeenten in de regio Utrecht zijn het erover eens: 
‘Vanaf vandaag worden nieuwbouwwoningen in de regio 
Utrecht in principe zonder aardgasaansluiting gebouwd’. 

Zij brengen dit gezamenlijke statement 
op de Dag van de duurzaamheid’.

‘In 2050 een CO2-arme samenleving’, luidt de kabinetsdoelstelling 
in de Nationale Energieagenda. In deze Nationale Energieagenda is 
vastgelegd, dat alle woningen ‘van het aardgas af moeten’. Dat is een 
enorme opgave. Toch worden er jaarlijks in Nederland nog 150.000 
nieuwbouwwoningen op het gasnet aangesloten. Netbeheerders zijn ge-
noodzaakt te investeren in gasleidingen die maar kort gebruikt zullen 
worden.’

Anders
‘Dat kan anders; juist bij nieuwbouw is het relatief eenvoudig om vanaf 
het begin alleen gebruik te maken van hernieuwbare energie’, vindt een 
aantal gemeenten in de regio. En met hen de Vereniging van Nederland-
se Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de netbeheerders, enkele 
bouwbedrijven, branchevereniging Uneto-VNI en milieuorganisaties.

Schrappen
‘Het Rijk streeft ernaar de aansluitplicht voor aardgas te schrappen. De 
huidige wetgeving moet daarop nog worden aangepast. Een initiatief-
wet is hiervoor inmiddels ingediend. We willen als Utrechtse gemeen-
ten de behandeling van deze wet niet afwachten, maar nu al handelen 
in de geest van de wet. Daarom brengen we vandaag - op de dag van de 
duurzaamheid - dit statement gezamenlijk. Een gezamenlijk statement 
geeft een duidelijk signaal af aan de projectontwikkelaars in deze regio 
en voorkomt onnodige investeringen in het gasnet.’

Energieagenda
De Energieagenda helpt bij het invulling geven aan de langetermijn-
doelstelling in het Europese energie- en klimaatbeleid: het verminde-
ren van uitstoot van broeikasgassen. De belangrijkste pijlers van dit 
beleid zijn vergaande verlaging van de warmtevraag door middel van 
energiebesparing en sterke vermindering van het gebruik van aardgas 
via het stimuleren en inpassen van duurzaam opgewekte elektriciteit en 
duurzame warmte. 

VVD De Bilt kiest lijsttrekker 
Woensdag 11 oktober is ondernemer Fred van Lemmen door de leden van VVD De Bilt gekozen 

tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Fred van Lemmen heeft 
veel ervaring met en kennis van ICT, energie en duurzaamheid en dat past naadloos bij het 

verkiezingsprogramma van VVD De Bilt ‘Nieuwe Energie’.

VVD voorzitter Dick de Jong: ‘Fred 
van Lemmen is communicatief, re-
sultaatgericht en liberaal. Van Lem-
men zelf: ‘Na een loopbaan in het 
bedrijfsleven in verschillende di-
rectiefuncties in de Telecom en ICT 
heb ik in 2008 besloten mijn kennis 
en ervaring in te gaan zetten voor 
duurzame initiatieven. Ik ben toen 
gestart met ThePowerGeneration, 
een initiatief om inwoners bewust 
te maken van de mogelijkheden om 
energie te besparen en zelf energie 
op te wekken. Keuzevrijheid voor 
inwoners staat bij mij voorop’. 

Interim
Van Lemmen vervolgt: ‘Daarnaast 
doe ik diverse interim-activiteiten, 
zoals voor de gemeenten Rotter-
dam en Utrecht en als directeur 
van de Natuur- en Milieufederatie 
Zuid-Holland heb ik veel samen-
gewerkt met de provincie. Mijn 
managementervaring in het be-
drijfsleven denk ik goed te kun-
nen gebruiken. Besluiten moeten 
steeds meer worden onderbouwd 
met business cases, waaraan ik een 
bijdrage denk te kunnen leveren. 
Een goede ontwikkeling. In Ne-
derland verschuiven steeds meer 
verantwoordelijkheden van de 
centrale overheid naar gemeentes. 
De onderwerpen worden steeds 

belangrijker en besluiten worden 
complexer. Al heel lang kijk ik 
naar de lokale politiek en denk 
daar mee; ook met de Provincie 
Utrecht over duurzaamheid en in 
de Economic Board Utrecht. Ik 
heb dit jaar ook meegedacht over 
duurzaamheid in het nieuwe pro-
gramma voor de VVD De Bilt’. 

Nieuw
Fred van Lemmen zegt eraan te 
willen gaan werken om de VVD 
in De Bilt te laten groeien: ’Door 

goed te luisteren naar de inwoners, 
draagvlak te ontwikkelen bij de 
kiezers, binnen de partij, binnen 
de gemeente en door nieuwe le-
den te werven. En uiteindelijk op 
21 maart 2018 veel mensen naar 
de stembus zien te krijgen, die op 
de VVD gaan stemmen. Het thema 
‘Nieuwe Energie’ past goed bij de 
vernieuwing, die de VVD wil met 
een nieuw team, met een mix van 
nieuwe en ervaren krachten en met 
een nieuw liberaal programma 
voor de gemeente De Bilt’. [HvdB]

Het wijkteam van de PvdA op bezoek in Groenekan.

Fred van Lemmen is lijsttrekker bij de VVD. [foto Henk van de Bunt]
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George In der Maur is sinds 1898 uitgegroeid tot 

expertisecentrum voor voet- en loopklachten, 

met unieke specialisatie in hoogcomplexe 

schoentechnische oplossingen. Daarbij is 

servicegerichtheid een zeer belangrijk onderdeel 

van onze dienstverlening. Voor onze afdeling 

administratie zijn wij op zoek naar een:

Kom jij ons team versterken voor 32 uur per week? 

Als geschikte kandidaat ben je zeer secuur en 

accuraat. Je hebt een enthousiaste, representatieve, 

flexibele instelling en uitstekende communicatieve 

vaardigheden. Je werkt graag in een klein team.

Wij bieden een verantwoordelijke functie binnen 

een familiebedrijf met informele en collegiale sfeer.

Stuur je cv en motivatie vóór 15 november naar 

George In der Maur, t.a.v. Hanneke de Vries, 

Koningin Wilhelminaweg 495, 3737 BG Groenekan 

of mail ze naar info@indermaur.nl

Voet-schoen-deskundigheid die sinds 1898 voorop loopt

Medewerker

Orderadministratie 

Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

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

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of 
neem de boeken mee naar huis en 
bepaal je keuze daar op je gemak. 

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461
in Groenekan. Bel 0346 - 21 12 15, 
mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

BAKKER BOS MAAKT BROKKEN!

2 SPECULAAS-
BROKKEN

WALDKORNPUNTJES

nu

€ 0,30 p/st

van € 4,75 nu

€ 3,95

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

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

 LIKE ONS OP FACEBOOK

Nieuwe collectie van:
Noppies, Feetje, Dirkje en Blue Seven

van maat
56 t/m 86

Het is altijd feest bij
Kapper Hans! 

’s Morgens 
koffie met gebak

’s middags
een borreltje en

‘s woensdags 
poffertjes
voor de jeugd 

Bel: 212455
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24 regiogemeenten 
willen wetswijziging 

De maatschappelijke noodzaak van een goed huursegment voor huis-
houdens met een middeninkomen wordt landelijk erkend. Gericht op 
regulering van dit segment is per 1-7-2017 de wet gewijzigd. Op basis 
hiervan kunnen huurwoningen bestemd worden voor huishoudens met 
een middeninkomen, voor tenminste 10 jaar. Daarbij hebben gemeen-
ten de mogelijkheid om de maximale aanvangshuurprijs te bepalen 
in een gemeentelijke verordening. De wetswijziging was bedoeld om 
doorstroming te bevorderen. Dat effect blijft echter uit: de bestaande 
regeling mist namelijk een tweetal belangrijke bepalingen. Met deze 
actie willen de 24 gemeenten dat herstellen. 
 
Op de eerste plaats willen zij een bepaling toevoegen voor een mi-
nimale woningoppervlakte. Die ontbreekt, waardoor er nu veel kleine 
woningen (tot 40 m2) worden aangeboden voor relatief hoge huren 
(ruim 1.000 euro of hoger per maand). Deze huurwoningen zijn niet al-
leen klein maar ook veel duurder dan sociale huurwoningen (tot 710,68 
euro per maand). Gevolg is dat huishoudens met een middeninkomen 
in een sociale huurwoning blijven en de huishoudens met een laag in-
komen het nakijken hebben. Daarnaast ontbreekt in de huidige regeling 
de mogelijkheid om te sturen op doelgroepen in de midden-categorie 
(doorstromers, spoedzoekers, starters).

De 24 regionale gemeenten willen deze 2 ontbrekende zaken alsnog 
publiekrechtelijk vast kunnen leggen. Daarom hebben zij in het kader 
van de 17e tranche Crisis- en herstelwet het kabinet verzocht om de 
experimentstatus toe te kennen voor een regeling gericht op deze twee 
onderwerpen. De gemeenten willen hiermee de doorstroming vanuit 
het schaarse sociale huursegment naar woningen in het middensegment 
bewerkstelligen. Verder zien zij kansen om mensen met een middenin-
komen makkelijker aan grotere woonruimte te helpen en starters bin-
nen de gemeenten goed te faciliteren. Daarnaast kunnen spoedzoekers 
(bijvoorbeeld in geval van scheiding) snel binnen de regio betaalbare 
huisvesting vinden van een goede basiskwaliteit.

Naast de 24 participerende gemeenten in deze aanvraag heeft de ge-
meente Utrecht een brief voor het Ministerie van Infrastructuur en Mi-
lieu opgesteld die dit regionale initiatief ondersteunt. De deelnemende 
gemeenten zijn: Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunnik, Bunschoten, 
De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, 
Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Nijkerk, Oudewater, Soest, Stichtse 
Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, 
Woudenberg en Zeist.

Verkeersplateaus in Gregoriuslaan 
Begin 2017 al werden in de Biltse Gemeenteraadscommissie vragen gesteld over de veiligheid 
van de verkeersdrempel in de Gregoriuslaan te Bilthoven en om veiligheidsmaatregelen ter 
plaatse van de noordzijde van de Theresiaschool en andere schoolomgevingen. De gemeente 

deed daardoor onderzoek naar die verkeersveiligheid, evalueerde dit onderzoek en 
actualiseerde het bestaande beleidskader uit 2011 daarbij. 

Aangaande de omgeving van de 
Theresiaschool werd lopende het 
onderzoek de drempel in de Grego-
riuslaan al voorzien van geleidings-
paaltjes. Voor deze schoolomge-
ving werden in het evaluatierapport 
het steiler maken van het verkeers-
plateau en het verbeteren van een 
looproute genoemd als aanbevelin-
gen, welke door de gemeente ook 
zijn uitgevoerd. 

De genomen maatregelen blijken in 
de praktijk onvoldoende effectief, 
waardoor de gemeente in overleg 
met omwonenden de mogelijkhe-
den van inpassing van twee ver-
keersplateaus heeft onderzocht, 
waarbij tevens de mogelijkheid de 
aan te brengen plateaus ‘in aanmer-
king te brengen voor subsidie voor 
lokaal maatwerk van de provincie’ 
is onderzocht. Er is nu eenheid van 

opvatting met de omwonenden en 
nog in 2017 zal worden overgegaan 
tot het aanleggen van deze ver-
keersplateaus. [HvdB]

De effectiviteit van de snelheid-
remmende drempels in de Bilt-
hovense Gregoriuslaan is onvol-
doende.

Verkeerstellingen voor 
fietsveiligheid op Jan Steenlaan

door Henk van de Bunt

Een jaar geleden vroeg de Biltse gemeenteraad het College van Burgemeester en Wethouders 
om de mogelijkheden tot een structurele oplossing voor veilig fietsen op de Jan Steenlaan in 

Bilthoven nader te onderzoeken Daarbij werd onder meer de meting van de verkeersintensiteit 
voor en na openstelling van de ondertunneling van de Leijenseweg betrokken.

In de periode van 18 september tot 
2 oktober zijn er nu op 21 locaties 
verkeerstellingen gehouden. Deze 
locaties komen overeen met die 
van juni 2015, zodat de relatie tus-
sen de verkeerssituatie volgens het 
verkeerscirculatieplan tijdens de 
tunnelbouw en de situatie na inge-
bruikname van de tunnel helder is. 

Werkgroep
De Jan Steenlaan is een belangrijke 
schakel in het fietsnetwerk in de 
gemeente. De weg is een belang-

rijke toegangsweg voor de wijk De 
Leijen, de bedrijven aan de Rem-
brandtlaan en scholen en sportclubs. 
Dagelijks wringen zich duizenden 
auto’s en fietsers langs elkaar in het 
nauwe deel tussen de Rembrandt-
laan en de Jan van Eycklaan. Met 
name in de spitsuren levert dit le-
vensgevaarlijke situaties op. Indien 
er niet veel fietsverkeer is, wordt er 
vaak te hard gereden. Er is een initi-
atief om een werkgroep te vormen, 
bestaande uit vertegenwoordigers 
van bewonersvereniging Biltho-

ven-Noord, Wijkraad De Leijen, 
Jan Steenlaan, Rembrandtlaan, Jan 
van Eijcklaan, Scholen, Sportver-
eniging, de gemeente en een onaf-
hankelijke voorzitter in de persoon 
van Willem van de Wijngaart. De 
afgelopen maanden is het plan van 
aanpak uitgewerkt en de samenstel-
ling van de werkgroep bepaald. In 
augustus 2017 kwam de werkgroep 
voor het eerst bij elkaar. 

Nieuwe aanpak
De werkgroep streeft naar een ad-
vies dat voldoet aan de vijf criteria 
voor een goed fietsnetwerk -samen-
hang, directheid, aantrekkelijkheid, 
veiligheid en comfort -. En voor de 
lange termijn (ca. 2030): een goede 
ontsluiting van de wijk De Leijen 
voor alle soorten verkeer. Met 
ambtelijke ondersteuning werkt de 
werkgroep aan een startnotitie voor 
besluitvorming in de gemeenteraad. 
Wethouder voor o.a. verkeer Ebbe 
Rost van Tonningen gelooft in de 
denk- en doekracht van burgers en 
geeft de werkgroep een ruim man-
daat: ‘Er zit zoveel kennis en kunde 
in onze lokale samenleving die de 
gemeente kan gebruiken om tot be-
tere besluiten te komen. Wij onder-
steunen dit proces van harte.’ Voor-
zitter Willem van den Wijngaart is 
overtuigd van de nieuwe werkwij-
ze: ‘De brede samenstelling van de 

Auto’s en fietsers wringen zich langs elkaar heen in het nauwe deel tussen 
de Rembrandtlaan en de Jan van Eycklaan. 

De kruising Jan Steenlaan – Rembrandlaan vergt oplettendheid van 
fietsers en automobilisten.

werkgroep, met ondersteuning van 
de gemeente, maakt het mogelijk 
om alle belangen zo goed mogelijk 
af te wegen om tot een gedragen 
oplossing vanuit de wijk zelf te ko-
men’. Rost van Tonningen: ‘Ook in 
Westbroek blijkt deze nieuwe aan-
pak succesvol’. 

Veilig fietsen
De gemeente brengt nu de resulta-
ten van de (fiets-)tellingen in een 
model, om samen met de werk-
groep ‘Veilig fietsen Jan Steenlaan’ 
te komen tot een veilige fietsroute 

in combinatie met een optimale 
verkeerscirculatie. Intussen ont-
ving de gemeente enkele vragen en 
klachten over het nut en de nood-
zaak van het nog langer in stand 
houden van het éénrichtingverkeer 
op de Jan van Eycklaan. Geheel in 
lijn met de wensen van de gemeen-
teraad heeft ook de werkgroep 
‘Veilig fietsen Jan Steenlaan’ de 
wens te kennen gegeven om tot 
de nadere besluitvorming over een 
structurele oplossing voor het fiets-
verkeer op de Jan Steenlaan geen 
wijzigingen door te voeren.
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Voordeel

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

149

100450

069

Geldig van donderdag 19 t/m zaterdag 21 oktober 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo
pannenkoeken

pak 8 stuks
van

€ 1,99

Dr Oetker 
Big American 
pizza

2 stuks

Gevulde
speculaas 
koeken

vers
uit eigen oven

Jumbo
frites

zak 1 kilo
van

€ 0,83
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Dr. Letteplein
vernoemd naar artsen

door Henk van de Bunt

Wie de Hessenweg afrijdt rich-
ting Bilthoven, komt aan het eind 
daarvan op het Dr. Letteplein, een 
plein, dat aan de noordzijde wordt 
afgesloten door een karakteristie-
ke gele flat. Naast het feit, dat het 
plein de afgelopen periode volledig 
‘op de schop was’ valt het plein op 
door twee monumentale bomen, 
een bruine beuk en een goudiep. 
Er stond ook een bank op het Dr. 
Letteplein, maar deze draagt geen 
enkele tekst, die verwijst naar de 
dokters Lette (sr. en jr.) en volgens 
velen wordt er niet veel op gezeten. 
In oktober 2009, zestig jaar na het 
overlijden van huisarts Lette is de 
bank behoorlijk opgeknapt en stond 
vanaf die tijd uitnodigend naast de 
goudiep. Onlangs is de bank naar 
zijn huidige plek verplaatst. 

Lette
Wie was Dr. Lette en waarom is 
er een plein naar hem genoemd? 
In een artikel (dec. 2009) in De 
Biltse Grift - tijdschrift van Histo-
rische Kring d’Oude School - leest 
men het antwoord: ‘Alleen van de 

70-plussers uit De Bilt zal wel-
licht een aantal hem hebben ge-
kend en meegemaakt, maar voor 
de jongeren is hij niet meer dan 
een straatnaam. Hubertus Korne-
lis Lette werd op 23 januari 1879 
in Goedereede geboren. Hij stu-
deerde medicijnen en promoveerde 
op 2 december 1909 in Utrecht op 
een proefschrift over galblaasver-
wijdering bij honden. Per 1 janu-
ari van dat jaar had hij zich te De 
Bilt gevestigd waar zijn vader een 
praktijk had in de Dorpsstraat 85 
in het recentelijk gerenoveerde en 
uitgebouwde huis aan de voet van 
serviceflat Biltstein, De oude ‘dok-
ter Lette’ was tevens gemeente-
arts. Hij oefende deze functie uit tot 
1914, waarna de zoon tot de jonge 
‘dokter Lette’ werd benoemd. Deze 
was kort na zijn promotie eveneens 
in de huispraktijk actief en wist zich 
in korte tijd een grote populariteit 
te verwerven door zijn hartelijke 
toewijding en opgewekte verschij-
ning. Hij zette zich geheel in voor 
de totstandkoming van een school-
artsendienst waarvan hij de verwe-

zenlijking nog heeft meegemaakt. 
Als gemeente-arts en schoolarts en 
in andere openbare functies werd 
hij steeds hoog gewaardeerd. In de 
bezettingstijd moest Dr. Lette in 
verband met zijn deelneming aan 
het artsenverzet, tijdelijk onder-
duiken. Op 8 april 1949 overleed 
Dr. Lette onverwacht op 70-jarige 
leeftijd aan de gevolgen van een 
hersenbloeding. Op 12 april werd 
hij onder grote belangstelling be-
graven op Den en Rust te Biltho-
ven. Dr. Lette is tweemaal gehuwd 
geweest maar stierf als weduwnaar. 
Uit zijn eerste huwelijk met Anna 
Louis werd een zoon geboren die 
kinderloos bleef. Na haar dood in 
1930 hertrouwde hij met Cornelia 
v.d. Stok en uit dit huwelijk werd 
een dochter geboren die emigreerde 
naar Amerika. Deze tweede vrouw 
stierf in 1940. Er zijn in de gemeen-
te dus geen directe nazaten meer’.

Hulde
‘Kort daarop werd in de gemeente 
een comité samengesteld dat zich 
moest belasten met het voorbe-

reiden van de oprichting van een 
blijvend huldebetoon ter nagedach-
tenis aan de zo gewaarde gemeen-
te-artsen Dr. Lette sr. en Dr. Lette 
jr. In eerste instantie werd gedacht 
aan een bank. Deze Dr. Lettebank 
zou dan een plaats kunnen vinden 
in het plantsoen aan het eind van 
de Hessenweg bij de Groenekanse-
weg. Ook zou het in het voornemen 
liggen dit plantsoen om te dopen 
tot Dr. Letteplantsoen. Tijdens de 
raadsvergadering van 27 maart 
1950 stelde de heer Pama als een 
eenvoudiger eerbetoon voor het ge-

deelte van de Hessenweg genum-
merd 211 en 240 en hoger de naam 
Dr. Letteplein te geven. Er staat 
ook een bank op het Dr. Letteplein, 
maar deze draagt geen enkele tekst 
die verwijst naar de dokters Lette. 
Na een opknapbeurt in oktober 
2009, zestig jaar na het overlijden 
van Dr. Lette, staat de bank uitno-
digend naast de goudiep. Maar hoe 
betrekkelijk is aardse roem. In 1999 
is het graf van Dr. Lette in stilte ge-
ruimd, omdat niemand reageerde 
op de oproep van de begraafplaats 
contact op te nemen’.

Een naamloze bank, een goudiep en een rode beuk markeerden het Dr. 
Letteplein. (foto aug. 2014)Een foto van het dr. Letteplein in 1967. (uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)

De mooie bomen en het bankje zijn bewaard gebleven. (foto Janny Smits)

Feestje in verzorgingshuis 
De Koperwiek

door Walter Eijndhoven

Woensdag 11 oktober organiseerde Woon- en Zorgcentrum
De Koperwiek in Bilthoven een gezellige middag voor haar 

bewoners. Ebbe Rost van Tonningen speelde op zijn accordeon
en vermaakte met veel nummers zowel de bewoners

als het personeel van het verzorgingshuis. 

Meer dan dertig mensen waren aan-
wezig in het restaurant van De Ko-
perwiek. Zingend en meedeinend 
op de muziek van liedjes als ‘Meis-
jes met grijze haren’ en ‘Ik houd 
van Amsterdam’. ‘Het is de eerste 
keer dat wij dit organiseren’, vertelt 
medewerkster Judith, ‘en kijk wat 
voor plezier onze bewoners heb-
ben’. Iedereen zong dan ook uit 
volle borst mee met alle nummers. 
Accordeonist Rost van Tonningen: 
‘Leuk zoals alle bewoners reageren 
op al die nummers. Ik speel zo’n 25 
liedjes en alleen het refrein, dat is 
namelijk gemakkelijk te onthouden 

voor iedereen. Geweldig zoals ie-
dereen meedoet’. De medewerkers 
van De Koperwiek zijn ook erg te-
vreden en deze middag zal dan ook 
zeker een vervolg krijgen. Judith: 
‘Waarschijnlijk willen wij de vol-
gende keer iets organiseren met de 
andere tehuizen, of iets met met een 
boot, maar daar moeten wij het nog 
met elkaar over hebben’.

Iedereen zingt mee
met oude nummers als

‘Meisjes met grijze haren’. 
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de 
nachten van 30 oktober tot 1 november op het traject
Utrecht - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de 
buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden 
van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/slijptrein.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245(gratis).

          vangestel.nl  vangesteloptiek  |  Emmastraat 38, Hilversum

 WEEK   
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WEEK
KIDS

+
MET RUIM 
300 KIDSMONTUREN!
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• 2 jaar KIDS garantie! • GRATIS kinderogen controle

• GOODIE BAGS voor alle kids op=op 

 ACTIE

* Bij aankoop van een Vingino 

  GRATIS TAS!   

  EXTRA GROTE COLLECTIE   

*

Van di.17 t/m za.21 okt.!

ETNIA extra! Vr.20 + Za.21 Okt.

                   • De nieuwste monturen Etnia Barcelona in huis

• 20 okt. speciale gast: Hans Blommestijn 10.00-17.00 u.

Themabijeenkomst Uitvaart & Erfrecht

BILTHOVEN - Voor veel mensen is de dood 
en alles wat daar bij komt kijken een taboe.  
En komt het ter sprake, dan wordt er gauw 
een houten voorwerp gezocht om het ‘af te 
kloppen’. ‘Jammer en niet zo verstandig’ zo 
vinden notaris Frans van Beek van Notarissen 
Houwing van Beek en Martine Eggen, relatie-
beheerder uitvaartzorg bij Tap DELA. ‘Er zijn 
een heleboel dingen die mensen zelf al kunnen 
regelen, en die het de nabestaanden een stuk 

Martine Eggen | Tap DELA & notaris Frans van Beek

(advertorial)

gemakkelijker kunnen maken. Daarbij gaat het 
niet alleen om de keus voor begraven of cremeren, 
welke kist of welke muziek, maar ook om zaken  
als een testament, het benoemen van een 
executeur, het opnemen van een uitsluitings-
clausule en het besparen van erfbelasting.’

Om deze zaken bespreekbaar te maken wordt 
er op zaterdag 28 oktober van 11.00 tot 13.00 
uur een themabijeenkomst georganiseerd, 
waarbij iedereen welkom is. ‘Het geeft rust te 
weten dat alles goed geregeld is, of u ontdekt 
juist dat er nog wat geregeld moet worden,’ 
vertelt Martine.

Martine vervolgt: ‘Mensen denken gauw dat 
alles geregeld is. Dan hebben ze een aantal po-
lissen die nog in guldens uitbetaald worden. 

Het kan zijn dat dit bedrag daardoor niet meer 
toereikend is voor de uitvaartwensen.’ Frans 
als notaris vult aan: ‘En een testament van een 
aantal jaren geleden sluit misschien helemaal 
niet meer aan bij de huidige situatie. Ik geef 
de aanwezigen gelegenheid vragen te stellen. 
Ik waarschuw altijd wel dat je eigenlijk niets 
voor vanzelfsprekend moet aannemen. Een 
uitvaart en erfrecht veranderen door de tijd 
heen.’ Martine: ‘Ik kan me alleen maar aan-
sluiten bij Frans zijn woorden; er verandert 
veel en het is goed om erover te weten voor je 
er mee te maken krijgt.’

Tap DELA en het notariskantoor Houwing van 
Beek zijn naast elkaar gevestigd aan de Soest-
dijkseweg-Zuid 265 en 267. De themabijeen-
komst vindt dan ook plaats in twee groepen  

in twee sessies van elk één uur. Na het uur 
wisselen de groepen. Na afloop is er gelegen-
heid in het kantoor van de notaris om nog 
privé-vragen aan de hand van eigen polissen 
of testamenten te stellen. Deelname is gratis.

U dient zich voor 26 oktober aan te melden 
via info@houwingvanbeek.nl of 030 229 08 11. 
Uw aanmelding wordt bevestigd, met daarin  
aangegeven waar de bijeenkomst voor u  
begint, bij Tap DELA op nummer 265 of bij de 
notaris op nummer 267. 

Kunt u niet aanwezig zijn? Maar heeft u wel 
vragen over een uitvaart, belt u dan met DELA 
via 030 210 97 65. Heeft u juridische vragen? 
Belt u dan met Notarissen Houwing van Beek 
via 030 229 08 11.

Vele maten en soorten bomen en
heesters, coniferen, taxus, laulier etc.

Taxus

60/80 € 3,40

80/100 t/m 200/250 € 5,00 t/m € 40,00

Coniferen Thuja Brabant

40/60 € 1,00

60/80 € 2,00

80/100 € 3,00

100/120 € 4,50

120/140 € 6,00

140/160 € 7,50

160/180 € 10,00

180/200 € 14,00

Laulier

80/100 € 4,00

100/120 € 5,50

120/140 € 7,00

140/160 € 10,00

160/180 € 15,00

180/200 € 20,00

+/- 250 € 35,00

Vele maten en soorten bomen en
heesters, coniferen, taxus, laulier etc.

80/100 t/m 200/250

Vele maten en soorten bomen en
heesters, coniferen, taxus, laulier etc.

Taxus

€ 3,40

80/100 t/m 200/250 € 5,00 t/m € 40,00

Nw. Weteringseweg 34
3737 MD Groenekan

Mob. 06 54751296

Buxus in maten en modellen

Loof-, sier-, fruit-,
notenbomen zoals:

Carpinus, rode of groen
beuken, Gouden regen,
Prunus sierkersen, Rode 
esdoorn, Plataan ook in 

leivorm, Linde ook in leivorm, 
Sparrebomen; Abies en
Picea, Hulst en Berken

Appel-, peren, pruimen, 
noten en krentenbomen
Diverse maten en prijzen
vanaf 3-jarig tot 15-jarig,

2½ tot 7 meter hoog

Ook uitzoeken en reserveren 
van bomen en struiken/planten 

etc. in overleg bezorgen en 
eventueel inplanten op een 

gewenste datum tot april 2018. 
Alles is bespreekbaar!

do / vr / za
19 t/m 21 oktober

Lage prijzen of
doe een bod

Leegverkoop
Kwekerij!

Voor particulieren en hoveniers!

De Vierklank bezorgen? Mail naar info@vierklank.nl Huisvriendenavond in Huize Gaudeamus
Woensdag was Erik Heijerman te 
gast in Huize Gaudeamus. Naast 
wiskundige is hij fi losoof en actief 
musicus. Hij hield een bevlogen 
betoog over muziek, onder de titel 
‘Muziek en Metafoor’. Meerdere 
begrippen liet hij als voorbeeld de 
revue passeren, verduidelijkt met 
typerende composities: ‘Journalis-
ten gebruiken in hun recensies vaak 
beeldende taal om muziek te be-
schrijven, zoals bijv. de swingende 
Goldbergvariaties van Bach. Of het 
klonk als een kabbelende beek, of 
een traag stromende rivier. En kan 
muziek ook droevig, of juist vro-
lijk zijn? Ook lezen we vaak over 
muziek, die een verhaal vertelt. Of 
solisten die via hun instrument met 
elkaar communiceren’.
(Frans Poot)

Erik Heijerman nam zijn toehoorders mee in een college over 
taalgebruik in het beschrijven van muziek. 

Belevingsgerichte Herfstwandeling 
Wil je met al je zintuigen van de 
herfst genieten, in een prachtig na-
tuurgebied? Ga dan mee met deze 
door IVN De Bilt georganiseerde 
wandeling. Op zondag 22 oktober 
van 10.30 tot 12.30 uur in de Rid-
deroordse Bossen wordt langs oude 
hakhoutpercelen en door een park-
bos met monumentale beukenlanen 
gewandeld. De oude beuken worden 
bewoond door de vleermuis, boom-
marter, uil en boomkruiper. Boven-
dien wordt een prachtig blauwgras-
land aan met vennetjes aangedaan. 
Een wandeling met extra aandacht 
voor het beleven van de natuur door 
alle zintuigen open te zetten. En vol-
op het seizoen en de wijsheid van de 
natuur te ervaren. 

Aanmelden
Deze vorm van wandelen is geschikt 
voor een kleine groep van maximaal 
12 volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Graag eerst aanmelden via natuurbeleving@ivndebilt.nl. Honden 
kunnen helaas niet mee. Gids is Gera Hoogland (06 47073053). Locatie: Ridderoordse Bossen, Vuurscheweg, 
Bilthoven | Start: halverwege de Vuurscheweg bij de houten slagboom. (deze weg loopt tussen de N234 en de 
Embranchementsweg). (Roel Maas-Bakker)

Wandel mee in de Ridderoordse Bossen.
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WVT organiseert weer 
jaarlijkse bazaar

door Walter Eijndhoven

Eind deze maand  organiseert WVT in Bilthoven weer haar jaarlijkse 
bazaar en rommelmarkt. Iedereen die nog oude spullen overheeft kan 
die inleveren bij WVT op de Talinglaan. De vrijwilligers nemen alles 
graag aan voor één van de grootste evenementen van het jaar.

Jaarlijks houdt WVT haar bazaar om extra investeringen te kunnen 
doen en verbeteringen te kunnen doorvoeren. ‘Net als alle andere or-
ganisaties in deze tijd willen wij veel investeren in verduurzaming’, 
vertelt medewerker Gert-Jan Poppink. ‘Daarmee bedoel ik niet alleen 
verlaging van de stookkosten, maar ook efficiënter met de verwarming 
omgaan en dergelijke. Sinds kort liggen er ook zonnepanelen op het 
dak, via BENG!. De laatste aanpassingen aan het gebouw stammen uit 
1982, dus er is nog heel wat werk aan de winkel’. 

Tweedehands spullen
Iedereen die nog spullen over heeft kan dit, vanaf 1 oktober, naar het 
WVT brengen. Zaterdag 14 oktober haalden vrijwilligers ook twee-
dehands spullen op bij de mensen thuis, in het gebied tussen Groene-
kanseweg en Leijenseweg, plus een gedeelte van de wijk De Leijen. Als 
alles bij het WVT ligt, sorteren vrijwilligers alle producten en kijken zij 
alles na. ‘Ja en dat is nodig ook. Wij krijgen zelfs regelmatig voedsel 
aangeboden dat al over de datum is, of frituurpannen met nog aange-
koekte resten. Daar doen wij niets mee en gooien dit direct weg’, vertelt 
Poppink. ‘Gelukkig zijn de meeste spullen, zoals kleding, boeken, tv’s, 
stereo-apparatuur, camera’s, fietsen en dergelijke nog goed bruikbaar 
en kunnen op zo’n dag als deze weer naar een nieuwe eigenaar’. 

De bazaar vindt plaats op donderdag 26 oktober van 14.00 uur tot 
16.30 uur, vrijdag 27 oktober van 19.00 uur tot 22.00 uur en zaterdag 
28 oktober van 13.00 uur tot 15.00 uur. De rommelmarkt is op zater-
dag 28 oktober van 10.00 uur tot 15.00 uur, in het gebouw van WVT, 
Talinglaan 10 Bilthoven. Voor meer informatie: tel. 030-228 49 73 of 
e-mail: info@vvsowvt.nl 

Als alles bij WVT ligt, sorteren vrijwilligers alle producten en kijken 
alles na. Hier controleert Ben van Os of dit apparaat nog werkt.

Volle zaal bij Fotoclub 
De clubavond van Fotoclub Bilthoven werd op 9 oktober druk bezocht door veel 

belangstellenden en genodigden. De grote opkomst had te maken met de vele portretten die door 
leden van de fotoclub waren gemaakt in de veldstudio op de Kunstmarkt van 9 september jl. 

Maar er waren ook diverse mensen, die juist kwamen omdat ze geïnteresseerd waren in 
natuurfotografie. En er waren gasten uit Utrecht en Zeist die gekomen waren omdat 

ze sowieso belangstelling hadden voor de FCB! 

Voor de pauze kwamen alle portret-
ten op het bord en ze werden op 
de gebruikelijke wijze bewonderd 
en besproken. De sfeer was goed 
en de gasten deden naar hartenlust 
mee met de discussie. Zo riep een 
van de vriendinnen, die met hun lila 
paraplu op de foto stonden: ’Ik sta 
altijd alleen maar knipperend op de 
foto’. Dat ontlokte bij de fotograaf 
die de foto had gemaakt, de snedige 
opmerking: ‘Ook al is de knipper 
nog zo snel, deze fotograaf die redt 
het wel’. Hij maakte ook prachtige 
portretten van een ouder echtpaar. 
En iedereen was het over eens dat 
‘Sommige foto’s bijna studiofoto’s 
lijken, dankzij de belichting en de 
verlichting’. 

Juffertjes
Tijdens de kunstmarkt bleek ook 
dat sommige mensen best wel op 
de foto willen, maar eigenlijk ook 
heel verlegen zijn. Soms had een 
setje wat bemoedigende woorden 
nodig om wat dichter bij elkaar te 
gaan zitten. Ook zo’n leuke reactie 
achter uit de zaal toen de foto van 
een lachte krullenbol op het bord 
kwam: ‘Ah gut’, om vervolgens 
toen ze de foto in ontvangst nam 
concludeerde: ‘Maar van dichtbij is 
ie nog mooier’. Uiteindelijk was ie-
dereen oprecht blij met zijn of haar 
foto die mee naar huis genomen 
kon worden.
Na de pauze bleek dat er nog heel 
wat van de genodigden gebleven 

waren om te genieten van de tips 
over herfstfotografie door clublid 
Wim Westland. Stil en vol bewon-
dering werd er geluisterd en geke-
ken naar de prachtige opnamen van 
paddenstoelen, de juffertjes en de 
herfst. Gestelde vraag hierbij: ‘He-
ten mannetjes van het juffertje ook 
juffertjes?’

Aanstaande maandag 23 oktober 
is er weer een reguliere clubavond, 
dit keer met eigen werk. De avond 
begint om 20.00 uur en wordt ge-
houden in zalencentrum H.F. Witte, 
Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Be-
langstellenden zijn zo als altijd van 
harte welkom. 

(Jeannette Kok)

Uniforms in Concert
 

Brandweerharmonie Bilthoven organiseert zaterdag 28 oktober een groot, heldhaftig concert 
met medewerking van het Luchtmacht Mannenkoor en het Utrechts Politie Mannenkoor 

Excelsior in de OLV Kerk, Gregoriuslaan 8, Bilthoven. De aanvang is om 20.00 uur.

Deze samenwerking van vereni-
gingen met uniformen is uniek te 
noemen. Het Luchtmacht Man-
nenkoor is namelijk het enige 
mannenkoor binnen de Neder-
landse krijgsmacht, het Utrechts 

Politie Mannenkoor Excelsior is 
één van de oudste politiekoren 
binnen de Nederlandse politieor-
ganisatie en de Brandweerharmo-
nie is de enige brandweer-harmo-
nie van Nederland.

Luchtmacht
Het Luchtmacht Mannenkoor 
(LMK) werd op 1 september 1980 
heropgericht. Vanaf deze datum 
vertegenwoordigt het koor - zo no-
dig - de Koninklijke Luchtmacht op 

Een volle betrokken zaal, zowel voor als na de pauze, met (voor de pauze) midden achterin Wim Westland. (foto 
Gerard Buter)

diverse formele en informele gele-
genheden. Het nu 67 leden tellende 
koor heeft een veelzijdig repertoire, 
muziek van oude en moderne com-
ponisten, religieus, serieus en licht-
voetig. Vanaf november 2011 staat 
het LMK onder leiding van Rienus 
Oude Kempers.
 
Politie
Het Utrechts Politiemannenkoor 
Excelsior werd in 1930 opgericht 
door leden van de gemeentepoli-
tie Utrecht en is dus 80 jaar actief. 
Op dit moment bestaat Excelsior 
grotendeels uit gepensioneerde 
politieagenten. Bij een optreden 
staat het koor met zo’n 20 tot 25 
zangers op het podium. Dit koor 
staat sinds 1994 onder leiding van 
Michel de Valk.

De Vereniging der Vrijwillige 
Brandweer Bilthoven is op 3 dec. 
1926 opgericht. In de loop der ja-
ren is zij geworden tot een zeer 
veelzijdige en complete vereniging. 
Bekendheid heeft de Vereniging 
opgebouwd in binnen en buiten-
land, door zich te manifesteren op 
grote militaire Taptoes, streetpa-
rades en optochten. Ook wordt de 
Brandweerharmonie zeer regelma-
tig gevraagd om op te treden tijdens 
brandweer optochten en wedstrij-
den. Het concertorkest staat al vele 
jaren onder de deskundige leiding 
van Lucienne de Valk.

Gezamenlijk
Tijdens het concert zullen door 
de koren en de harmonie stukken 
gezamenlijk en afzonderlijk wor-
den gezongen en gespeeld. Op het 
programma zullen allerlei bekende 
heldhaftige liederen en stukken 
komen te staan, zoals James Bond, 
Exodus en The American Trilo-
gy. Kaarten reserveren via:www.
brandweerharmonie.nl

(Helen van der Vliet) 

Brandweerharmonie Bilthoven 
speelt op 28 oktober samen met 
het Luchtmacht Mannenkoor en 
het Utrechts Politie Mannenkoor 
Excelsior.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

FAZANTENPOOTJES

Met een milde wildsmaak; topper bij de zuurkool; ca. 

60 min. stoven met bijv. witte wijn
1 kilo nu 12,00

BOEREN BRAADWORST

Met een grove structuur; naar Gronings recept, met 

een beetje kruidnagel; lekker anders!
100 gram 1,10

HERTENSUKADE

Lekker "wild"; om zachtjes te stoven. Aan een stuk of 

lapjes; 2 uur stoven op 100°C
100 gram 2,45

BIEFSTUKPANNETJES

Met o.a. biefstukreepjes, kastanje champignons, en 

een toefje peterselie; 10 - 12 min op 170°C
100 gram 1,95

KUIKENDRUMSTICKS

Om zelf te braden; gemarineerd of naturel, mag met 

de hand gegeten worden; ca. 35 min. braden
1 kilo 6,25

LAMS KOTELETJES

Lekker gemarineerd. Om kort rosé te bakken. Een 

delicatesse voor de liefhebbers
100 gram 2,15
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 16 oktober t/m zaterdag 21 oktober. Zetfouten voorbehouden.

Welkom bij onze
kerstshow 2017

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

Kom kijken, kom genieten, kom 
inspiratie opdoen bij de nieuwe 

kerstshow in ons grote kerst-
koophuis. Het ene decor is nog 

fraaier dan het andere. Volop 
winterse taferelen en 

natuurlijk een enorme keus 
in de meest uiteenlopende  

kerstartikelen.

Zet ook vast in uw agenda: 
van zaterdag 18 november t/m 

zaterdag 23 december 
de Warme Witte Winter Weken. 

Hét winter-familie evenement voor jong en oud.

Oók elke zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

TOPPRESTATIES 
DOOR KWALITEIT

BENZINEMOTORZAAG
MS 170

€ 199
i.p.v. € 244

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
Dorpsweg 47 B
3738 CA Maartensdijk
0346-212602 • www.lmbvanginkel.nl

BENZINE KETTINGZAAG
MS 170 (ZAAGBLAD: 30 CM)

NU € 199,-
I.p.v. € 244,-

Vermogen: 1,6 pk - gewicht: 4,1 kg.
Instapmodel voor het zagen van 
haardhout.

Deze aanbiedingen zijn geldig tot 20 december 2017
Ons assortiment is uitgebreid met tuingereedschap

Loop gerust eens binnen in onze uitgebreide showroom en laat u vrijblijvend adviseren

GENIET VAN ONZE NAJAARSACTIES

BENZINE KETTINGZAAG
MS 211 (ZAAGBLAD: 30 CM)

NU € 354,-
I.p.v. € 404,-

Vermogen: 2,3 pk - gewicht:
4,3 kg. Ideaal om haardhout te 
verzagen, met omschakeling 
zomer/wintergebruik.

BENZINE KETTINGZAAG
MS 271 (ZAAGBLAD: 37 CM)

NU € 589,-
I.p.v. € 639,-

Vermogen: 3,5 pk - gewicht: 5,6 kg.
Benzine motorzaag voor de
land- en tuinbouw met longlife-
lucht� ltersysteem.

*Bij gebruik van Stihl m
otom

ix 2 jaar garantie

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

Vitens werkt aan de waterleiding.

 www.vitens.nl

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

Tijdens bovenstaande periode verricht Vitens onderhoud aan de waterleiding. Dit  

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

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

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

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

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

het werk zijn.

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

 

Out� ts Boots Accessories
Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk

tel. 0346-212279
www.botabootscompany.com/events

BOTABOOTS
Magazijn LEEG verkoop

€ 25,- shoppen

Blessed by
Comfort

t/m 21 oktober a.s.

Magazijn
mag echt leeg!
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Internationale meesterpianisten 
bestormen Theater Het Lichtruim

Tot en met maart volgend jaar komen elk laatste weekend van de maand meesterpianisten 
uit alle windstreken Theater Het Lichtruim bezoeken, bijeengebracht door Lucien Knoedler, 

musicus en musicoloog uit Leiden, met een passie voor de grote pianoliteratuur. 
De aanvangstijd is steeds 15.00 uur, met vrije entree tot 18 jaar.

‘Een buitenkans voor Bilthove-
naren en andere klassieke muzie-
kliefhebbers,’ zegt Lucien Knoed-
ler. ‘De pianisten die de komende 
maanden Bilthoven gaan aandoen 
spelen niet alleen het geliefde, ij-
zeren pianorepertoire, maar zijn 
bovendien jonge, hooggeschoolde 
pianisten, vaak prijswinnaars van 
internationaal toonaangevende con-
coursen.’ 

Weltklassik am Klavier
Knoedler werkt samen met de Duit-
se organisatie Weltklassik am Kla-
vier, die zich inspant om de grote 
klassieke pianowerken blijvend in 
onze cultuur te verankeren en voor 
een breed publiek toegankelijk te 
maken, vandaar ook dat kinderen 
tot 18 jaar gratis naar binnen mo-
gen. ‘Voor de jonge musici is voor 
publiek optreden van wezenlijk 
belang,’ stelt hij. ‘Alleen door veel 
concerten te geven kan een musicus 
zich pas echt ontwikkelen. We or-
ganiseren onze concerten ook het 
liefst in een kleine, intieme ambi-
ance, en daarom willen we Theater 
Het Lichtruim ook zo inrichten dat 
het publiek vlakbij de pianist zit, 
zodat het contact met muziek en 

musicus ideaal is. Een huiskamer-
concert, eigenlijk.’

3000 concerten 
‘De Universiteit voor Muziek, The-
ater en Media in Hannover, waar 
Weltklassik zijn basis heeft, kent 
een lange en rijke pianotraditie,’ 
vervolgt Knoedler. ‘Japanners, 
Amerikanen, Brazilianen, Korea-
nen, Russen, uit alle windstreken 
komen begaafde pianisten om zich 
in Hannover te perfectioneren, on-
der leiding van o.a. professor Bernd 
Goetzke, de ‘laatste leerling’ van 
Arturo Benedetti Michelangeli 
(1920-1995), de wereldberoemde 
Italiaanse pianist. De klassieke pi-
anotraditie wordt op deze wijze 
bewaard en doorgegeven.’ Welt-
klassik bestaat nu vijftien jaar en 
organiseerde verspreid over heel 
Duitsland inmiddels 3000 concer-
ten.

Slawomir Saranok
Op zondag 29 oktober vindt het 
tweede concert in de reeks plaats, 
een recital gespeeld door het Wit-
Russische ‘wonderkind’ Slawomir 
Saranok, iemand, die, zo vertelt 
Knoedler, ‘pas begon met piano-

spelen toen hij 7 jaar oud was, maar 
een jaar later al opzien baarde toen 
hij werken van Bach en Mozart 
voordroeg. Saranok werd direct 
opgenomen in de centrale muziek-
school voor hoogbegaafde kinderen 
in Minsk, waar men uitzonderlijk 
getalenteerde kinderen muziek laat 
studeren tot hun 18e levensjaar. 
Daarna ging ook hij naar Hannover, 
won diverse prijzen en speelde met 
diverse orkesten. Muziek biedt ons 
musici en luisteraars de kans tijd-
reizen te maken’, aldus pianist Sa-
ranok. Deze reis vangt aan bij drie 
sonaten van Domenico Scarlatti, 
dan volgen een sonate van Schu-
bert, enkele ‘hits’ van Beethoven 
(Für Elise en de briljant virtuoze 
‘Woede om het verloren dubbel-
tje’), de Fantasie opus 49 van ‘ban-
neling’ Chopin, hevig verlangend 
naar zijn jeugdjaren in Polen, en 
tot slot klinken diverse schitterende 
werken van Mendelssohn, met  alle 
hartstocht die zijn oeuvre zo ken-
merkt. Pianoliefhebbers: staat 29 
oktober in Theater het Lichtruim 
een traktatie te wachten. Meer in-
formatie en kaartverkoop:
www.theaterhetlichtruim.nl.

(Peter Schlamilch)

Slawomir Saranok speelt 29 oktober in theater Het Lichtruim.

Fietsend van gang naar gang
‘Hallo Buur’ is een initiatief van het Platform Respectvol samenleven. In een 
tweewekelijkse column lees je over een inspirerend buurtinitiatief in De Bilt.

Deze week: Groenekan’s Running Dinner

Al bekend met het fenomeen ‘Run-
ning Dinner’? Dat is een etentje 
met meerdere mensen waarbij je 
elke gang in een ander huis nuttigt, 
waarbij het gezelschap ook wisselt. 
Iedereen die meedoet bereidt één 
van de gangen. Hét recept voor een 
leuke avond waarin je mensen (be-
ter) leert kennen.

Gelegenheidskoppels
In Groenekan is het Running Dinner 
inmiddels een traditie waar mensen 
naar uitkijken. Dit jaar fietsten maar 
liefst 144 Groenekanners van gang 
naar gang; het is een verbindend 
evenement voor het hele dorp. Bri-
gitte begon jaren geleden met een 
kleine groep vrienden. Sinds 9 jaar 

is het een evenement waar iedereen 
aan mee kan doen en Brigitte is nog 
steeds één van de organisatoren. 
“Voor het eerst waren er zelfs een 
aantal gelegenheidskoppels”, ver-
telt ze. “Mensen die graag samen 
met iemand een gang koken maar 
van wie de partner afwezig was of 
geen keukenprins(es) is. Die heb-
ben wij als organisatoren aan elkaar 
gekoppeld. Daar zijn zelfs nieuwe 
vriendschappen uit voortgekomen”.

Ongedwongen
Waarom zoveel mensen meedoen? 
Brigitte weet het wel. “Ieder mens 
heeft behoefte aan contact. Samen 
eten is de perfecte manier om op 
een ongedwongen manier contact te 

maken. En als het niet klikt, ben je 
na één gang alweer van elkaar af”. 
Maar dat komt in de praktijk nooit 
voor. Zelf at ze een gang bij een ge-
zin met kleine kinderen. “Mijn kin-
deren zijn al het huis uit, dan is het 
zo leuk om weer eens zulke jonge 
mensen te ontmoeten”.

Ook een Running Dinner organise-
ren? Brigitte geeft graag tips.
Tip 1: laat beginners een koud 
voorgerecht of dessert maken, 
dat is het gemakkelijkst.

(Julie Houben)

Suggesties
voor een volgende column?
hallobuur@respectvoldebilt.nl.

Groenekanners tijdens het Running Dinner

Korting bij De Vierklank
Vorig jaar heeft De Vierklank samen met een aantal 

ondernemers uit de gemeente aan het eind van het jaar een 
kortingsbonnenboekje verspreid onder de lezers. Ook dit jaar 

vallen er weer aantrekkelijke kortingen te verwachten.

Een van de deelnemers van het eerste uur is dorpsbistro Naast de Buren 
uit Groenekan die het hele jaar 2017 tegen inlevering van de bon het 
‘4 halen = 3 betalen’ concept hanteert voor het ‘Wat schaft de pot 
menu’. Tot 31 december a.s. kan daar nog gebruik van gemaakt worden. 

Ook voor 2018 staat er weer een leuke actie op het menu van Naast 
de Buren. Ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan serveert Naast de 
Buren een jubileum Surf & Turf menu voor €15,00 per persoon in de 
eerste drie maanden van het jaar. Chefkok Ted van de Ham: ‘Surf & 
Turf is een verzamelnaam voor gerechten waarin producten van land 
en zee samen op één bord geserveerd worden. Door producten, waar-
van je nooit zou verwachten dat ze harmonieus samen zouden gaan, in 
één gerecht te combineren krijg je een extra smaakdimensie. Proef de 
combinatie van een botermalse biefstuk met de beste gamba’s en je bent 
gegarandeerd verkocht.’

Met nog 10 weken te gaan komt het einde van het jaar al aardig in zicht. 
Het kortingsbonnenboekje wordt vanaf medio december verspreid door 
de bezorgers van De Vierklank in combinatie met de eindejaarswensen.

Vanaf half december valt er weer een nieuw kortingsbonnenboekje te 
verwachten.

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

Vanaf zondag 10 september tot en met zaterdag 4 november kunt u sparen 
voor het Monopolyspel Bilthoven*. Bij iedere €10,- aan boodschappen** 
ontvangt u een Monopoly spaarzegel. Met 40 zegels is uw spaarkaart 
al vol. U ontvangt ook extra spaarzegels op diverse A-merk producten! 
Tegen inlevering van een volle spaarkaart en een bij betaling van €24,95 
heeft u het Monopolyspel Bilthoven in bezit! 
Met 2 volle spaarkaarten betaalt u slechts €19,95 bij.

Deze week een extra zegel bij:

In Cooperation with Winning Moves             and Hasbro Gaming

Senseo 
Ko
  e pads
Regular, dark of 
extra dark
Pak 36 pads
Per pak

Geldig van zondag 15 t/m zaterdag 21 oktober

Optimel Drink
Diverse varianten
Per stuk 

Brand IPA of 
Zwaar blond
Set 6 fl esjes à 30cl 
Per set 

In Cooperation with Winning Moves             and Hasbro GamingIn Cooperation with Winning Moves             and Hasbro GamingIn Cooperation with Winning Moves             and Hasbro GamingIn Cooperation with Winning Moves             and Hasbro Gaming

Spaar nu supersnel uw
Monopolyspel Bilthoven 
bij elkaar!

Bij 1 sixpack 1 
Monopoly zegel extra

Bij 1 pot een 
Monopoly zegel extra

3.49

1.99

Bij 1 pak een 
Monopoly zegel extra

1.29

Calvé 
Pindakaas
Per pot

Bij 2 pakken een 
Monopoly zegel extra

KORTING
2 5%

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

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 12.00-18.00 plus.nl

Nieuw boek
Marieke van Nimwegen

Verliefd. Verdwaald. Verhuisd. Vertrouwd. Verdwenen. In vijf scènes ont-
vouwt zich het krachtige én kwetsbare verhaal van een grote liefde, voor een 
man die Asperger bleek te hebben. Wat maakte toch dat het maar liefst vijftien 
jaar duurde, voor deze oefening in liefde tot een slotakte kwam? De aantrek-
kingskracht tussen de man met zijn bijzondere eigen wereld en de vrouw die 
bovenal verbinding zoekt is groot, zoveel is zeker. Hun ontmoetingen brengen 
(vooral haar?) veel vreugde én veel verdriet. Psychiater Bram Sizoo schrijft in 
zijn voorwoord: ‘Ik denk dat anderen zeker steun kunnen vinden in de herken-
ning.’ Tot een paar jaar terug zette de Biltse Marieke van Nimwegen (1952) 
haar schrijftalent vooral in om over gezondheid, duurzaamheid en consumin-
deren te publiceren. Maar toen ontdekte ze het autobiografisch schrijven bij 
de Draad van Arianne. Zo terugkijken naar gebeurtenissen in het verleden 
brengt helderheid en heling. Dat bleek al uit haar sprookjesboekje ‘Het meisje 
dat meestal mislukte’. Met dit tweede boek laat zij opnieuw zien hoe waarde-
vol schrijven over je eigen leven kan zijn.

Het boek ‘Oefenen in liefde - als er geen wij is’ is onlangs in eigen beheer ge-
publiceerd via Boekscout.nl. Dit was mogelijk dankzij een geslaagde crowd-
funding bij Voordekunst.nl Het boek is ook als luisterboek te verkrijgen.
Info magjvnimwegen@gmail.com. [HvdB]

Het boek werd 6 oktober onder grote belangstelling gepresenteerd bij Bouwman 
Boeken in De Bilt.

De Moed
om te vertrouwen

door Henk van de Bunt

‘Organisaties schreeuwen om vertrouwen. De media staan er bol van. 
Veelal onbewust geeft men leiding vanuit wantrouwen, omdat we zijn 
doorgeschoten in regels en procedures. Met als gevolg ongemotiveerde 

medewerkers, een te hoog ziekteverzuim en ontevreden klanten’,
aldus Bilthovense Marjan Haselhoff in haar nieuw verschenen

boek ‘De Moed om te vertrouwen’. 

‘Veel leidinggevenden zitten hierdoor in de vicieuze cirkel van te hard wer-
ken, te veel zelf willen doen en niet toekomen aan het coachen van mede-
werkers. Terwijl coachen vanuit vertrouwen nu juist leidt tot bevlogen en 
winstgevende organisaties. We weten het allang. Waarom doen we het dan 
niet? Omdat we controle willen houden. We zoeken houvast en veiligheid, 
en denken zo het eindresultaat in handen te hebben. Terwijl het tegenoverge-
stelde waar is: medewerkers voelen controledrang en bemoeienis. Dat maakt 
hen lui, initiatie loos en ongemotiveerd’. 

Model
Haselhoff heeft door haar jarenlange ervaring in het begeleiden van leiding-
gevenden ontdekt dat een bevlogen organisatie om autonome teams en coa-
chend leidinggeven volgens het 6 V-model (Visie, geef Vertrouwen, Verant-
woordelijkheid en Vrijheid, vanuit Verbinding, creëer Veiligheid). vraagt. 
Haselhoff: ‘Belangrijk is om te achterhalen waarom het toepassen van be-
paalde V’s lastig voor je is; wat dit zegt 
over jou als leider. Leidinggeven aan 
een ander begint daarom met leiding-
geven aan jezelf’. 

Gek
Het is alweer vijf jaar geleden, dat De 
Vierklank aandacht besteedde aan het 
eerste boek van Haselhoff: ‘Hoe krij-
gen ze me zo gek?’ ‘De moed om te 
vertrouwen’ is de herziene versie er-
van. Het complete 6 V model is nieuw 
en toegevoegd aan haar vorige boek. 
Het boek ligt vanaf 18 oktober in de 
winkel.

Bilthovense Marjan Haselhoff heeft 
veel ervaring in het begeleiden van 

hoger management. 
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GEMEENTENIEUWS
week 42 ¾ 18 oktober 2017

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

Bilthoven: Overboslaan, kabel- en lei-
dingwerkzaamheden; in uitvoering tot 
medio mei 2018. 
Bilthoven: Overboslaan 15, trafohuis 
plaatsen, tijdelijke wegafsluiting; 18 okto-
ber 2017.
Bilthoven: Jachtlaan, bestratingswerk-
zaamheden in fasen uitgevoerd; vanaf 23 
oktober tot 3 november 2017.
Bilthoven: Soestdijkseweg Zuid 173, het 
realiseren van een fietspad en een in-
voegstrook; start werkzaamheden vanaf 
16 oktober tot 10 november 2017.
De Bilt: door de hele gemeente worden 
brandputten onderhouden en gecontro-
leerd; start werkzaamheden vanaf 23 ok-
tober tot 15 december 2017. 

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

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

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

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

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

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

Duurzame 
huizenroute 
Meer weten over het verduurzamen van uw 
huis en comfortabeler wonen? Een verbou-
wing op de planning en op zoek naar ener-
giebesparende mogelijkheden? Stel uw 
vraag aan een huiseigenaar met een duur-
zame woning en hoor ervaringen uit de eer-
ste hand. Op zaterdag 4 en 11 november zijn 
er in heel Nederland duurzame huizen te be-
zoeken tijdens de opendeurdagen:
www.duurzamehuizenroute.nl.

Gratis zwemles voor 
kinderen met een U-Pas
Alle kinderen vanaf 4 jaar kunnen met een 
U-pas gratis het zwemdiploma A behalen. 
Daarmee geeft de gemeente uitvoering aan 
het nieuwe beleid ‘Doe Mee(r)’, dat eind 
maart in de gemeenteraad werd vastgesteld. 
Ouders kunnen hiervoor contact opnemen 
met de twee zwembaden die de zwemlessen 
voor diploma A aanbieden: zwembad Bran-
denburg in Bilthoven en zwembad Blauwka-
pel in Groenekan.

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

De renovatie van accommodatie De 
Vierstee in Maartensdijk is afgerond. 
De diverse verenigingen en organisa-
ties maken sinds begin september weer 
enthousiast gebruik van het pand. Na 
de herfstvakantie ligt ook de nieuwe 
vloer in de sportzaal op zijn plaats. Tijd 
dus voor de officiële heropening. Ook 
nieuwsgierig naar De vernieuwde Vier-
stee? Kom op 27 oktober, 16.00 uur 
naar de officiële heropening en neem 
een kijkje in het vernieuwde pand.
 

Wethouder Madeleine Bakker-Smit: ‘De in-
tensieve samenwerking tussen inwoners, 
verenigingen, scholen, het (lokale) bedrijfs-
leven, de Biltse Sport Federatie (BSF), na-
tuurlijk Stichting Vierstee 2.0 en Gemeente 
De Bilt heeft een mooie, vernieuwde De Vier-
stee opgeleverd. Graag breng ik dan ook tij-
dens de heropening met alle betrokkenen 
een toast uit op ‘onze’  Vierstee.’
Inwoners van Maartensdijk zijn van harte 
welkom tijdens de heropening van het pand 
op 27 oktober, 16.00 uur; precies 39 jaar na-
dat het pand voor de eerste keer in gebruik 

werd genomen. Na een officieel en vrolijk 
startmoment kan iedereen op zijn gemak 
rond kijken in het pand. Ook geven de ver-
enigingen en organisaties die gebruik maken 
van De Vierstee een inkijkje in hun activitei-
ten.

Komt u ook?
In verband met de catering stellen wij het op 
prijs als u ons laat weten of u komt. Dat kan 
via s.lachman@debilt.nl. Tot ziens op 27 ok-
tober 2017 in De Vierstee. Inloop vanaf 
15.30 uur, start programma 16.00 uur.

Heropening De Vierstee in 
Maartensdijk: 27 oktober 2017 

De Mantelzorgwaardering kan weer worden aangevraagd!
Zorgt u zelf intensief voor een bekende? Of 
kent u iemand die dit doet? Wie 8 uur of 
meer per week als familielid, vriend of buur 
zorgt voor een inwoner van de gemeente De 
Bilt, komt ook dit jaar weer in aanmerking 
voor de Mantelzorgwaardering. Deze waar-
dering geldt per combinatie inwoner-mantel-
zorger: wie bijvoorbeeld mantelzorger is 
voor meerdere mensen, kan ook meerdere 
waarderingen ontvangen. Andersom kan 
ook: krijgt u hulp van meerdere mantelzor-
gers, dan mag u ook meerdere waarderingen  
uitreiken. 

Aanmelden
Meld uzelf of iemand anders aan als mantel-
zorger met het Aanmeldformulier Mantel-
zorgwaardering op de website van MENS De 
Bilt: www.mensdebilt.nl. De Mantelzorg-
waardering, die bestaat uit een vijftal vou-
chers van elk € 10,- wordt via MENS De Bilt 
aangeboden door de gemeente De Bilt als 
blijk van waardering voor de inzet van man-
telzorgers. De vouchers zijn inwisselbaar bij 
een groot aantal winkels in De Bilt. Aanvra-
gen kan tot 31 december 2017.

Op de achterkant van de flyer met activitei-
ten van het Steunpunt Mantelzorg vindt u 
ook een aanmeldformulier voor de mantel-
zorgwaardering. Deze flyer vindt u op diver-
se plekken in de gemeente De Bilt, o.a. op 
het servicecentrum in De Bilt en in Maartens-
dijk. U kunt de flyer ook ophalen bij het 
Steunpunt Mantelzorg, Henrica van Erpweg 
2 in De Bilt (GHC) of downloaden via de web-
site van MENS De Bilt.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 
26 oktober vanaf 20.00 uur in de Mathilde-
zaal van het gemeentehuis in Bilthoven. 
Naast de ingekomen stukken, het vragenuur  
en diverse moties  is de agenda:

• Strategische agenda Wmo
• Vaststellen verklaring geen bedenkingen 

omgevingsvergunning Universiteitsweg 2
• Motie vreemd aan de agenda - Startnotitie 

woonbeleid (D66)
• Motie vreemd aan de agenda - Geen on-

nodige bomenkap Vinkenplein (Fractie 
Schlamilch)

• Motie vreemd aan de agenda - Maak Her-
bie-rotonde veiliger (Fractie Schlamilch)

• Motie vreemd aan de agenda - Pas op de 
plaats investeringen afvalscheiding (Frac-
tie Schlamilch)

• Motie vreemd aan de agenda - Digitaal in-
zien vergunningen makkelijker maken 
(Fractie Schlamilch)

• Motie vreemd aan de agenda - Verkorten 
aanmeldwachttijden Jeugd-GGZ (SP)

De definitieve agenda en bijbehorende stuk-
ken van de raads- en commissievergaderin-
gen vindt u op raadsinformatie.debilt.nl. 
Heeft u een vraag over de vergaderingen of 
een van de stukken? Neem dan contact op 
met de griffie via raadsgriffie@debilt.nl of 
(030) 228 91 64. 
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Over namen en Voordaan

door Henk van de Bunt

Onlangs was er in Dorpshuis De Groene Daan een tentoonstelling over het ontstaan en de 
geschiedenis van Groenekan. Er was gekozen voor thema's, zoals o.a. over het ontstaan 

van Groenekan en Landschap en natuur en infrastructuur (waterbeheer, wegen en 
dorpsgezichten). Over de geschiedenis en oorspronkelijke benamingen

is voorheen al veel aan het papier toevertrouwd.

‘Globaal gesproken was Groenekan vóór 1900 een be-
sloten boerengehucht met een minimale groei. In een 
zodanige buurtschap kwamen veldnamen e.d. in het 
onderlinge verkeer tot stand. Vanwege het agrarisch 
karakter van dit woon- en werkgebied had die naamge-
ving betrekking op paden, landwegen, velden, akkers, 
waterlopen, boerderijen etc. Aldus Louis van den Brink 
in een artikel in St. Maerten (HVMaartensdijk) in 1994 
over (vergeten) namen van hofsteden, wegen en lande-
rijen in Groenekan. 

Woordenschat
In het artikel vervolgt van den Brink: ‘Bij het verwijzen 
werd evenals elders veelvuldig gebruik gemaakt van 
visuele bijzonderheden als hoogte (hoge akker), vorm 
(scheve brug), grootte (grote waterkuil) en begroeiing 
(groene dijk). De lokale topografi sche woordenschat 
werd dus van binnenuit gevormd, in de werkelijkheid 
van alledag en was in feite voor intern gebruik. Eerst 
later werd aan dit ‘taai-eigen’ van Groenekan iets van 
buitenaf toegevoegd’. Ook de onlangs overleden Groe-
nekanner Wim van Schaik besteedt in diverse bijdra-
gen ruim aandacht aan de Groenekanse namen en de 
ontstaansgeschiedenis ervan. 

Verderop
Maartensdijks dorpshistoricus Koos Kolenbrander 
vertelt over de oorsprong van de steeds terugkerende 
naam Voordaan: ‘Dr. Blok (destijds directeur van het 

Instituut voor Dialectologie, Volks- en Naamkunde te 
Amsterdam) beantwoordde op verzoek deze vraag in 
juni 1975; ‘Voordaan is een oude spellingsvariant van 
voortaan, zoals enkele vermeldingen het later ook noe-
men. Belangrijk is dat de betekenis destijds veel ruimer 
was: het kon ook verder of verderop gelegen beteke-
nen. Zo blijkt deze benaming ook verwant aan de na-
men Altena (al te dichtbij). Alteveer (nogal ver weg) 
en Nergena (nergens dichtbij). De naam Voordaan is 
hierdoor begrijpelijker geworden: vanuit de stad gezien 
of gerekend vanuit een andere, oudere woning lag de 
boerderij, resp. het Landhuis Voordaan verderop, ver-
der weg’. 

Middelslingerlaan
Van de Brink: ‘Het zijpad, dat begint tegenover het 
pand Lindenlaan 61 en in Voordaan aansluit op het pad 
dat toegang geeft tot de achterzijde van de boerderij 
van Westeneng, werd in een contract van 1795 ‘Mid-
delslingerlaan’ genoemd. De aanleg en met name de 
stilering van dit indertijd door hakhout slingerende pad 
kan een speciale bedoeling hebben gehad. Mogelijk is 
geprobeerd in bos Voordaan met deze laan enige on-
gekunsteldheid aan te brengen in het zo dominerende 
patroon van rechte paden. Dat zou dan ook weer ge-
beurd kunnen zijn in de lijn van de eerder besproken 
romantische stijl die in de 18e eeuw opgang maakte 
voor landgoederen. Wim van Schaik bevestigde dit in 
zijn boek: ‘Orkanen over Voordaan’ (2006):

Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl

PCB Uitvaartwinkel
Uilenpad 1
Bilthoven
pcbuitvaartzorg.nl

Dag en nacht 
bereikbaar voor 
directe hulp 
na overlijden

030-221 7229

onder leiding van Bloemenboutique Fonville

 Workshop Grafbloemstuk 
maken t.b.v. Allerzielen

door Notarissen Houwing van Beek

Informatieavond 
Testament en Nalatenschap

Dinsdag 31 oktober, aanvang 19.00 uur 
in PCB Uitvaartwinkel, Uilenpad 1, Bilthoven. 

Deelname is € 17,50 p.p., 
incl. materialen en koffie/thee.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk: 030-221 7229, 
bilthoven@pcbuitvaartzorg.nl

of tijdens de openingstijden van de uitvaartwinkel 
(di., wo. en vr. van 10.00 tot 17.00 uur)

Dinsdag 14 november, aanvang 19.30 uur 
in PCB Uitvaartwinkel, Uilenpad 1, Bilthoven.

Onderwerpen:
· Wettelijk erfrecht · Wat wordt bij testament geregeld
· Erfbelasting/schenkbelasting · Schenken bij leven

· Maken van een (levens-)testament
Ruimte voor het stellen van vragen. Toegang vrij.

PCB UitvaartwinkelPCB Uitvaartwinkel

Wildine Oosterom, gastvrouw

‘Hij (eigenaar Parkbos Voordaan) legde nieuwe kaarsrechte lanen aan, die een aantal 
jaren later met elkaar verbonden werden door enkele gebogen lanen, toen slingerla-
nen genoemd’. 

Sparredwars
Het volgende zijpad dat van de Lindenlaan naar de bosvijver loopt, heette in de pe-
riode 1795 tot 1808 en wellicht daarna ook nog ‘Sparredwarslaan’. Waarschijnlijk 
zijn er volgens van den Brink in de tweede helft van de 18de eeuw sparren in de 
bermen van deze laan geplant. Nu was de spar in de 18e eeuw in Nederland niet 
inheems. Zo er destijds dan ook sparren langs deze dwarslaan stonden, dan was dat 
iets zeldzaams op het gebied van bosbouw: toen werden sparren alleen door de zeer 
rijken aangeplant. De Sparredwarslaan sloot aan op de ‘Dwarslaan bij het Watergat’. 
Dat is het huidige fi etspad dat ten noorden van de bosvijver ligt en aansluit op het 
‘Voordaansepad’. De bosvijver heette rond 1800 ‘Watergat’ of ‘Grote Waterkuil’. 
In die tijd bestond er ook een ‘Waterkuil" zonder meer; die kuil lag in de nabijheid 
van de huidige ingang van bos Voordaan en maakt nu deel uit van het daar gelegen 
einde van de vijver langs de Vijverlaan. Deze vijver is waarschijnlijk om en nabij 
1900 aangelegd door Jan Copijn. Diens ontwerpen kenmerkten zich door de toen in-
middels al weer gangbaar geworden landschapsstijl, dus met gebogen paden, grote 
gazons en bochtige waterpartijen te midden van hoog opgaand geboomte. De namen 
‘Grote Waterkuil’ en ‘Waterkuil’ wekken misschien het vermoeden dat het door de 
natuur gevormde waterbekkens waren. Het zijn echter gegraven vijvers. Dat het een 
gegraven vijver is wordt bevestigd door de aanwezigheid van een zandheuveltje ten 
zuiden ervan. 

Oorspronkelijk werd de huidige Lindenlaan als Babelsteeg aangeduid en werd 
het pad in het verlengde ervan ‘Westlaan’ genoemd. B. en W. van Maartensdijk 
besloten in 1926 de Westlaan te vernoemen in Kastanjelaan. Het huis 
(Kastanjelaan 3) op de foto werd in 1920 gebouwd en bood vanaf 1937 onderdak 
aan de huisarts dokter Buisman. In 1993 is het grondig gerestaureerd. In datzelfde 
jaar genoemd De Meuk. Betekenis naam: bewaarplaats voor appels en peren, om 
ze door het liggen rijp te laten worden. Annelies Kamerbeek-Buisman (Bilthoven) 
en Jet Klomp-Buisman (Groenekan) zijn dochters van huis- en militairarts Rein 
Buisman: ‘De naam ‘De Meuk’ is gekscherend ontstaan en heeft in de tijd dat onze 
ouders het pand huurden nooit op de gevel gestaan. De volgende eigenaar, die het 
pand verbouwde heeft de naam aangebracht. De huidige eigenaar/bewoner heeft 
de naam weer verwijderd. (foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema). 

De Middelslingerlaan (1795) tweehonderdtweeentwintig jaar later.

De Sparredwarslaan sloot aan op de ‘Dwarslaan bij het Watergat’; dat is het huidige 
fi etspad dat ten noorden van de bosvijver ligt en aansluit op het ‘Voordaansepad’.
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Boek over honderd jaar 
Bilthoven uitgereikt

door Walter Eijndhoven

Woensdag 11 oktober, precies honderd jaar na dato, ontving burgemeester Sjoerd Potters in het 
gemeentehuis het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Honderd jaar Bilthoven’. Het boek is 

een jubileumgeschenk aan alle inwoners van gemeente De Bilt en belangstellenden. 

De geschiedenis van het spoor is 
bepalend geweest voor de kern 
Bilthoven en het ontstaan ervan. 
Op 11 oktober was het precies hon-
derd jaar geleden dat de toenmalige 
gemeenteraad besloot om station 
De Bilt te veranderen in Bilthoven. 
‘Treinreizigers die naar De Bilt 
wilden, moesten toentertijd uitstap-
pen op station De Bilt, maar van 
daaruit was het nog een uur lopen 
voor zij in De Bilt aankwamen’, 
vertelt Paul Meuwese, voorzitter 
van de Historische Kring D´Oude 
School. ‘Daarom vond men dat de 
naam ‘station De Bilt’ niet echt van 
toepassing was. Uiteindelijk werd 
gekozen voor een andere naam, 
Bilthoven’. Eén van de vele leuke 
weetjes die in het boek staan ver-
meld.

Geschiedenis
Zo’n anderhalf jaar geleden ont-

stond het idee om een boek sa-
men te stellen over honderd jaar 
geschiedenis van Bilthoven.’Wij 
dachten dat even te doen, maar 
achteraf dachten wij daar veel te 
luchtig over. Aan het eind van de rit 
was iedereen blij dat deze enorme 
klus erop zat’, vertelt Van Vlodorp. 
‘Het is dan ook een lijvig boekwerk 
geworden, anderhalf kilo zwaar 
en meer dan 300 pagina’s dik, vol 
informatie over de dorpskern Bilt-
hoven’, vult samensteller Wim 
Krommenhoek aan. Naast de twee 
samenstellers hebben meerdere 
auteurs een onderwerp uitgediept 
of een bijdrage geleverd. Het boek 
beschrijft dan ook de gehele ge-
schiedenis van Bilthoven met circa 
35 onderwerpen met veel foto´s in 
zwart-wit en kleur. De geschiedenis 
van vele aspecten van Bilthoven, 
zoals industrie, zwembaden, WVT, 
geestelijke stromingen, de bouw 

van villa´s en de wijken De Leijen 
en Tuindorp komen aan de orde. De 
uitgave heeft een harde kaft. Mooi 
voor in de boekenkast en in te bla-
deren. 

Inventum
‘In honderd jaar tijd is veel veran-
derd in Bilthoven’, geeft Potters 
aan. ‘Van de oude spoorwegover-
gang naar de mooie tunnel in het 
centrum, het station met nu meer 
dan 5.000 overstappers per dag, 
bedrijven die heel klein begon-
nen en uiteindelijk steeds groter 
werden, zoals Inventum en ik ben 
heel blij dat de Melchiorbank in 
ere wordt hersteld, dankzij de vrij-
metselarij’. Helaas is Inventum 
in 2010 verhuisd naar Houten. De 
heer Van Amerongen, medewerker 
bij Inventum: ‘Het speet ons erg 
dat wij zeven jaar geleden Biltho-
ven moesten verlaten. Wij hoopten 

nog op een vestiging op Larenstein, 
maar deze kavel was te klein voor 
ons bedrijf en dus verhuisden wij 
naar Houten’. Inventum heeft veel 
bijgedragen aan de ontwikkeling 
van Bilthoven, zo behoorden alle 
woningen aan de Hertenlaan toe 
aan Inventum. 

Vanwege de bijdrage aan de ont-
wikkeling van Bilthoven, kreeg de 
heer Van Amerongen een eerste 
exemplaar uit handen van Leo van 
Vlodorp, naast burgemeester Pot-
ters, Gijs Vonk (oudste inwoner van 
Bilthoven, 94 jaar) en mevrouw 
Werner (oudste inwoonster, 100 
jaar). 

Kunst
Naar aanleiding van haar bijdrage 
aan het boek ‘Honderd jaar Bilt-

hoven’ gaf kunsthistorica Korine 
Hazelzet op woensdag 11 oktober 
in de Bilthovense Boekhandel een 
lezing over de geschiedenis van 
Villa Oase. Rond deze geheimzin-
nige villa, die ooit stond op de plek 
van de Bilthovense Boekhandel aan 
de Julianalaan, heeft zich de boei-
ende ontstaansgeschiedenis van 
Bilthoven afgespeeld: die van oase 
van de elite tot forensendorp voor 
de middenklasse.
Wie interesse heeft in het jubileum-
boek kan deze verkrijgen bij Tabac-
coshop Henk Hillen (planetenbaan), 
Boekhandel Bouwman (Hessen-
weg), The Readshop (Hessenweg), 
Bilthovense Boekhandel (Juliana-
laan), Bruna (Julianalaan), Primera 
Maartensdijk (Maertensplein Maar-
tensdijk) en fa. Van der Neut (Groe-
nekanseweg, Groenekan).

Enorme belangstelling voor de lezing over de geschiedenis van Villa Oase door Korine Hazelet. Mevrouw Werner (oudste inwoonster, 100 jaar) ontvangt het boek.

Gijs Vonk (oudste inwoner van Bilthoven, 94 jaar) ontvangt het boek.

Ada Holvast, 
een vrouw met talent

Ada Holvast (Groenekan) staat sterk in het leven en dat komt omdat zij een gevarieerde kijk 
op de wereld om haar heen heeft. Kleding voor haarzelf bijvoorbeeld maakt Ada op basis van 

eigen design en haar culinaire kwaliteiten zijn bij veel inwoners van Groenekan bekend. 
Samen met haar man Anne heeft ze een prachtige tuin ontwikkeld met vele 

soorten bomen, struiken en bloemen en waarin het heerlijk toeven is.

‘Als kind hield ik erg van tekenen, 
was altijd in de weer met krijt en 
kleurpotloden. Later probeerde ik 
ook olieverf, maar al snel bleek dat 
ik daar te ongeduldig voor was en 
nu schilder ik met acrylverf. Graag 
was ik midden jaren 60 naar de 
kunstacademie gegaan maar onder 
druk van mijn ouders koos ik voor 
een degelijk beroep en werd me-
disch analiste’. 

Schilderijen
En dat is nog niet alles: op en vanaf 
zaterdag 28 oktober exposeert Ada 
in het dorpshuis De Groene Daan 
in Groenekan haar schilderijen. 

Ada’s oog voor schoonheid en het 
bijzondere van mensen, dieren en 
het landschap, niet alleen om haar 
heen, maar eigenlijk van aller-
lei landen en plaatsen waar zij en 
Anne naar toe reizen, maakt haar 
werk interessant en toegankelijk. 
Het werk straalt rust uit en tintelt 
van spiritualiteit. Ada schildert 
graag van tijd tot tijd in groepsver-
band en kan op deze manier ideeën 
uitwisselen. Zij toont een eigen be-
nadering in haar figuratief weerge-
geven schilderijen.

De Groene Daan is op 28 oktober 
om 15.00 uur open en om 15.30 

uur zal de officiële opening van de 
tentoonstelling plaatsvinden. De 
tentoonstelling, die tot 13 decem-
ber duurt, is verder te bezichtigen 
op dinsdagen van 9.30 tot 12.00 
uur en op woensdagen van 14.30 
tot 16.30 uur. 

(Cor van Doesburg).

Ada Holvast naast een schilderij 
dat zij maakte van de omslag van 
het boek ‘Uit het leven van baker 
Hannemeu en Kneel, bakeren in de 
Bommelerwaard’. [foto Henk van 
de Bunt]
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Bestel ook je boodschappen
online op hoogvliet.com.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Ronduit
goedkoop

Per liter 1.28

PER PAK

3.79

Per kilo 8.00

500 GRAM

4.00

Per liter 0.75

4 PAKKEN

3.00

Vrijdag 20 oktober t/m zondag 22 oktober 2017

Woensdag 18 t/m dinsdag 24 oktober 2017

Pak met 9 blikjes 
van 0.33 liter
Van 5.42

Van 5.75

4 pakken van 1 liter
Van 4.84 – 5.44

Coca-Cola of Fanta

Magere
runderlappen

Campina Optimel 
drinkyoghurt

Dat willen wij ‘effe’ kwijt…
Fantastisch, dat er nu twee tunnels klaar zijn, die een eind maken aan 
alle ongemak en gevaar. Ongevallen als de dodelijke in 2007 bij Biltho-
ven Station en die in 2009 bij De Leijen behoren tot het verleden. 
Het was goed, dat deze krant veel aandacht besteedde aan de viering 
met betrokkenen en wijkbewoners van het gereedkomen van de tunnel 
bij De Leijen. Wij feliciteren de wijkraad en de bewoners van harte. 
Mede dankzij het intensieve en succesvolle lobbywerk van oud-wet-
houder Arie-Jan Ditewig in Den Haag en bij de regio voor de benodigde 
vele miljoenen, konden deze gevaarlijke overgangen vervangen worden 
door veilige onderdoorgangen. 

Ingrid Doedens - van Vuuren 
Anne Doedens

Tentoonstelling 
verhuist opnieuw

Op zaterdag 13 mei werd de tentoonstelling over 100 jaar Bilthoven 
bij Veldhoven aan de Vinkenlaan geopend. Daarna verhuisde deze naar 
respectievelijk WVT, de bibliotheek van Het Lichtruim in Bilthoven, 
vervolgens naar de Mathildezaal van het gemeentehuis en Schutsman-
tel Warande Wooncentrum aan de Gregoriuslaan. 35 en vervolgens naar 
de Centrumkerk aan de Julianalaan in Bilthoven.

Deze expositie 100 jaar Bilthoven is vanaf maandag 16 oktober tot 
maandag 23 oktober te zien bij Huize het Oosten, Rubenslaan 1 te Bilt-
hoven, dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur. [HvdB]

De Wesp of tijgerspin

De tijgerspin leeft het liefst op wat hoog gras en is ook wel te zien 
op wat hoge heide planten. Het vrouwtje is ongeveer 15 mm, en het 
mannetje 5 mm lang. Na het paren wordt het mannetje ingesponnen en 
door het vrouwtje opgegeten. Tijgerspinnen houden van sprinkhanen, 
libellen en kevers. Op Sandwijck komt de tijgerspin  regelmatig voor.
 (foto Wim Westland)

100 jaar Fraternitas
Het jubileumjaar van CSV Fraternitas zal worden afgesloten met een 
grootse show op 4 november aanstaande. Een show met een professio-
nele uitstraling door professionals en amateurs met licht, geluid, decor 
en enthousiasme. In het HF Witte Centrum in De Bilt. Er is een mid-
dagshow om 14.00 uur en een avondshow om 19.30 uur. Kaarten zijn te 
bestellen via fraternitasdebilt.nl.

Een monument op een rotonde
wordt vaak heel aardig gevonden
wie heel erg geniet 
van wat ie daar ziet
maakt soms nog een extra ronde

Guus Geebel Limerick
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Lustrum Van Dijckschool 
groot succes

door Walter Eijnhoven

Het is dan ook niet zomaar iets: een honderdjarig bestaan. Vanaf zaterdag 7 oktober tot en met vrijdag 
13 oktober werd dit jubileum dan ook groots gevierd, met (oud-)leerlingen, (oud-) leerkrachten en 
ouders. De hele week stond in het teken van creatieve workshops, sporten, gastcolleges en muziek. 

Het was een week vol workshops, 
veel sporten en muziek voor alle 
leerlingen van de school. Iedere dag 
was er wel iets te doen. Een reünie 
voor oud-leerlingen en-leerkrach-
ten, opening van de lustrumweek 
door de burgemeester, een creatieve 
dag vol workshops, een sportdag en 
een dagje naar de Efteling. En dan 
nog de slotdag op vrijdag.

Efteling
‘Wij hebben een heel leuke week 
achter de rug’, vertelt Marilène, 
leerkracht bij de Van Dijckschool. 
‘Vol feesten, creativiteit, sport en 
muziek. Afgelopen donderdag zijn 
wij met de hele school naar de Ef-
teling geweest. Normaal gesproken 
doen wij iets in de buurt met de 
leerlingen, maar bij een 100-jarig 
bestaan maken wij graag een uit-
zondering. Veel leerlingen waren 
nooit in dit attractiepark geweest, 
dus voor hen was het helemaal 
feest’. Vrijdag 13 oktober vond de 
slotdag plaats. Al sinds het middag-
uur kregen de kids een workshop 
aangeboden om tijdens hun voor-

stelling zo goed mogelijk voor de 
dag te komen. Alle kinderen van 
groep 3 deden de workshop ‘Zang 
en Dans’, groep 5 leerden ‘rap-
pen’ en groep 6 moest ‘Streetbeats’ 
onder de knie zien te krijgen. Ma-
rilène: ‘Gedurende een paar uur 
moesten de kinderen alles leren en 
ik moet zeggen dat het hen goed 
af ging. Ook de ouders vonden het 

leuk om naar te kijken. Alle andere 
groepen kregen een eigen program-
ma voorgeschoteld’.

Verrassing
Aan het begin van de avond had 
de school nog een verrassing voor 
alle leerlingen. Met veel lawaai 
kwam een brandweerwagen naar 
de school om de cijfers ‘100’ aan te 

steken, als teken dat 
de school echt 100 
jaar bestaat. ‘Hans, 
de man van één van 
de juffen op school 
is brandweerman. 
Het contact met de 
brandweer was daar-
door snel gelegd. En 
natuurlijk wilden zij 
ons graag helpen. 
Het weer was na-
tuurlijk ook perfect’. 
Zaterdag werd de 
grote tent weer afge-
broken. Op naar een 
nieuw lustrum.

Grote drukte in de 
enorme feesttent.

Kinderboekenweek op 
Martin Luther Kingschool

De afgelopen twee weken is er op de Martin Luther Kingschool 
in Maartensdijk veel aandacht besteed aan de kinderboeken-

week. Het thema was dit jaar ‘Gruwelijk eng’. De school legde 
de nadruk op ‘bang zijn’.

Alle kinderen zijn wel eens bang, hoe ga je daar mee om? Een toneel-
stuk voor de hele school vormde het begin van de kinderboekenweek. 
Vervolgens zijn de kinderen in de klassen aan de slag gegaan met di-
verse activiteiten rondom de kinderboekenweek. Afgelopen donderdag 
waren alle ouders welkom in de school om het project af te sluiten. De 
kinderen mochten hun werk aan de ouders laten zien. 

Muziek
Daarnaast heeft de school een boekenmarkt georganiseerd. Van de 
opbrengst kunnen alle groepen een nieuw leesboek aanschaffen. Zo 
blijft de collectie actueel en aantrekkelijk voor kinderen. Naast het 
kijkmoment en de boekenmarkt werd er muziek gemaakt en mochten 
de kinderen zelf proberen een cello te bespelen. Na de herfstvakantie 
wordt een sponsorloop georganiseerdvoor de aanschaf van muziekin-
strumenten. Dankzij een subsidie van de gemeente en de inzet van de 
Maartensdijkse muziekvereniging Kunst & Genoegen kunnen meer 
kinderen kennismaken met het bespelen van een muziekinstrument. 
Diverse wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat muziek een zeer 
positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de kinderen.” De kin-
deren krijgen les van een echte vakdocent en de groepen 7 en 8 wonen 
een klassiek concert bij welke omlijst is met een lessenserie rondom 
het muziekstuk, zodat de kinderen begrijpen wat ze te horen en te zien 
krijgen. (Arjan Dam)

Gezellige drukte tijdens de boekenmarkt.

Gratis zwemles voor 
kinderen met een U-Pas

Vanaf september kunnen alle kinderen vanaf 4 jaar met een U-pas gra-
tis een zwemdiploma A behalen. Daarmee geeft de gemeente De Bilt 
uitvoering aan het nieuwe beleid ‘Doe Mee(r)’, dat eind maart in de 
gemeenteraad werd vastgesteld.

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen: ‘We kennen in Nederland een 
lange traditie om kinderen al vroeg te leren zwemmen. Sinds het af-
schaffen van het schoolzwemmen zien we dat veranderen. Jammer. 
Inwoners met een smalle beurs moeten nu eenmaal scherpe keuzes ma-
ken. Daarom ben ik blij dat zwemdiploma A via de U-pas weer binnen 
handbereik is voor alle kinderen’. 

Geld
De Rijksoverheid heeft extra geld ter beschikking gesteld voor on-
dersteuning van kinderen die opgroeien in armoede. De gemeente De 
Bilt gebruikt dit geld nu onder andere voor het aanbieden van de gra-
tis zwemles voor zwemdiploma A. De gratis zwemles is er voor alle 
kinderen van ouders met een U-pas. Ouders kunnen hiervoor contact 
opnemen met de twee zwembaden die de zwemlessen voor diploma A 
aanbieden: zwembad Brandenburg in Bilthoven en zwembad Blauwka-
pel in Groenekan.

U-Pas
De U-Pas is er speciaal voor inwoners met een inkomen tot 125% van 
het landelijk geldende minimumloon. Met de pas krijgen deze inwoners 
korting op sportieve, recreatieve, culturele en educatieve activiteiten. 
Ondernemers en maatschappelijke organisaties bepalen zelf de kortin-
gen. Door gratis zwemles met de U-Pas aan te bieden geeft de gemeente 
zelf het goede voorbeeld. Eerder dit jaar introduceerde de gemeente al 
de korting op de aanschaf van een paspoort of identiteitsbewijs op ver-
toon van de U-Pas. Informatie over de U-pas en een aanvraagformulier 
vindt men op www.u-pas.nl.

24 uur spelen voor Moldavië
Vrijdag 20 oktober start om 19.00 uur een 24-uurs spelletjes marathon in de Ontmoetingskerk 

in Maartensdijk, waarvan de opbrengst voor Moldavië is. Bij de Protestantse gemeente 
Maartensdijk en Hollandsche Rading is in 2015 gestart met het ondersteunen via Kerk in Actie 

van het project van Moldovan Christian Aid (MCA) in Moldavië.

De jeugd van deze PKN-gemeente 
is actief betrokken bij dit project. 
Ieder jaar bedenken zij leuke acties 
om hiervoor geld op te halen. Ie-
dere maand is er een nieuwe actie. 
Voor de maand oktober wordt een 
grote 24-uurs-spelletjes-marathon 
georganiseerd.

De 24-uurs-actie start vrijdag om 
19.00 uur met De Slimste Mens 
van de Ontmoetingskerk, gevolgd 
door een muziekquiz en daarna 
een dartoernooi. Zaterdag is er o.a. 
‘s middags een high tea, een Bij-
belquiz en een quiz over Moldavië. 
De actie wordt afgesloten met een 
veiling van diensten, voorafgegaan 
door een Moldavische Maaltijd. 
Voor meer informatie: facebook-
pagina van de Ontmoetingskerk in 
Maartensdijk of contact met Adrie 
van Voorst tel. 06 2008992.

De activiteitencommissie bestaande uit Megan, Natascha, Ilse en Wessel 
(niet op de foto) heeft voor een heel jaar activiteiten aangekondigd.

Diverse groepen op school volgen de workshop streetbeats.
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Ponymiddag voor kinderen van 
nieuwkomers en vluchtelingen

Op uitnodiging van Rotary Club Hilverum International beleefden op zondag 8 oktober 40 
kinderen van vluchtelingen en nieuwkomers, wonend in Huizen, Hilversum en Zeist, een 

bijzondere middag op Stal De Vlierhof in Hollandsche Rading. Dankzij de enthousiaste inzet 
van Marion van Eck, de gastvrije eigenares van De Vlierhof, en haar jeugdige leerlingen, werd 

dit evenement weer een groot succes. 

De kinderen leerden hoe ze een 
vriend kunnen worden van een 
pony en hoe deze edele dieren el-
kaar begroeten. Daarna mochten 
ze een pony verzorgen en berijden. 
Vervolgens werd gespeurd naar 
hoefijzers die in het bos verstopt 
waren en kwamen de creatieve ta-
lenten aan bod bij het maken van 
collages van herfstbladeren, noten 
etc., dit alles onder leiding van 
leerlingen van de Internationale 
School in Hilversum. Het contact 
tussen de leerlingen van de ponys-

tal en de nieuwkomer-kinderen 
was hartverwarmend.

Evenement
Rotary Club Hilversum Internati-
onal wil met dit evenement juist 
vluchtelingenkinderen op een vro-
lijke en ontspannen manier kennis 
laten maken met andere vluchte-
lingenkinderen en Nederlandse 
kinderen ontmoeten. Coördinator 
Frans Nijnens: ‘Wij zijn blij dat 
wij ook deze keer weer Marion van 
Eck van Stal De Vlierhof, bereid 

hebben gevonden deze kinderen 
gastvrij te onthalen. Rotary Club 
Hilversum International heeft dit 
evenement voor de derde maal ge-
organiseerd en dit is, vooral door 
de medewerking van Marion en 
juniorstaf, een jaarlijkse traditie 
geworden. Rotary Club Hilversum 
International heeft al vele activi-
teiten georganiseerd en nog vele 
activiteiten op stapel staan, waar-
onder meerdere voor volwassen 
vluchtelingen en voor hun kinde-
ren’.

Activiteitenmiddag bij 
BSO de Nijepoort

BSO de Nijepoort biedt opvang aan 4 tot 12 jarige kinderen van ba-
sisschool de Nijepoort in Groenekan. Dit jaar werden er 2 workshops 
aangeboden.

De Workshop Freerunning: door vele oefeningen met attributen zoals 
de kast, picknicktafel en blokjes hebben de kinderen aan een stukje 
basis Freerunning mogen snuffelen.

Vanuit de ‘Duurzame ontdekbus’ wordt met verschillende proeven 
geëxperimenteerd, zoals het recyclen van papier en het maken van een 
raket.

zaterdag
21 oktober

aanvang: 14.00 uur LEASEBUNDEL

FC DE BILT

CJVV
Het enthousiasme van de vluchtelingenkinderen tijdens de pony-dag spat er vanaf.

advertentie

Boswachter Hans Hoogewerf 
onderscheiden

door Kees Diepeveen

De Week van het Landschap vond dit jaar plaats aan de Hoge Kampse Plas in Groenekan. 
Organisator het Utrechts Landschap had op vrijdagmiddag 13 oktober

een mini-symposium over de das georganiseerd.

Boswachter Hans Hoogewerf is 
een erkend dassenexpert en had een 
belangrijke rol in het symposium. 
Omdat Hans ook al ruim 40 jaar 
in dienst is als boswachter van het 
Utrechts Landschap met een be-
langrijke staat van dienst werd hem 
aan het eind van het symposium de 
Medaille van Verdienste in Zilver 
van de gemeente De Bilt uitgereikt 
door locoburgemeester Hans Mier-
as. Een man met lef en een groen 
hart noemde Hans Mieras hem. 
Hans Hoogewerf is niet alleen heel 
deskundig maar ook heel vasthou-
dend. Deze twee eigenschappen ge-
voegd bij een duidelijke visie heb-
ben heel veel bijgedragen aan de 
natuurkwaliteit van dit gebeid. 

Deskundigheid
De locoburgemeester legde uit wat 
hij onder deskundigheid verstaat: 
‘in staat zijn om iets uit te leggen 

aan mensen die er geen verstand 
van hebben. Dat is een gave die 
Hans Hoogewerf bezit’. Ook zijn 
vasthoudendheid heeft het natuur-
beheer verder gebracht. Hans Mier-
as vertelde op olijke toon: ‘Hans 
Hoogewerf was in gesprek met een 
gemeente over maatregelen in het 
leefgebied van dassen. Toen het 
overleg niet zo wilde vlotten heeft 
Hans bij een volgend overleg een 
dode das meegenomen en die op 
tafel gegooid met de boodschap: en 
hier gaat het nu om’. 

Aanspreekpunt
Hans Hoogewerf is al ruim 40 jaar 
boswachter. Hij is beheerder van 
de Maartensdijkse en Ridderoordse 
bossen, van landgoed Beukenburg 
en van de Hooge Kampse Plas. Dat 
vele mensen dagelijks kunnen ge-
nieten van de natuur in die gebieden 
is waardevol en vooral te danken 

aan de tomeloze en kundige inzet 
van deze boswachter en tevens aan-
spreekpunt voor de bewoners van 
onze gemeente. 

Das
Ruim 30 jaar bekommert Hans 
Hoogewerf zich al om het lot van 
de das. Hij heeft er mede voor ge-
zorgd dat het grootste landroofdier 
van ons land in de almaar drukker 
wordende provincie heeft kunnen 
overleven en door gerichte maat-
regelen als faunapassages – speci-
ale buizen onder (snel)wegen- de 
dassenpopulatie zich heeft kunnen 
ontwikkelen en weer in ruime mate 
voor komt.

Hans Hoogewerf is een man met 
een missie altijd gestuurd vanuit 
zijn opvatting om beter en mooier 
bos te krijgen en bij te dragen aan 
een gezonde leefomgeving.

Locoburgemeester Hans Mieras rijkt de Medaille van Verdienste in zilver 
van de gemeente De Bilt uit aan boswachter Hans Hoogewerf.
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Schaatsen is Cool 
IJBM geeft weer schaatslessen 
op de Vechtsebanen in Utrecht. 
Op zaterdag 28 oktober tussen 
13.30 en 16.00 uur kan je voor 
1 euro deelnemen aan schaats-
clinics en kun je bovendien tus-
sen schaats-clinics door gratis 
genieten van chocolademelk en 
een lekkere koek. Een mooie 
middag om je schaatsskills te 
ontdekken en weten wat je nu 
het allerleukst vindt. Ben jij 
tussen de 6 en 10 jaar dan kan je 
kiezen uit langebaan schaatsen, 
shorttrack schaatsen, ijshoc-
keyen of kunstrijden. Kijk voor 
info op http://www.schaatseni-
scool.nl of www.ijbm.nl.

(Paul van Haren)

Nova 1 pakt ruime overwinning 
Afgelopen zaterdag stond de laatste buitenwedstrijd van Nova op het programma. Door de 

winstpartij van vorige week in Hardenberg, was de selectie gebrand op een overwinning. Na 
enkele ‘close calls’ aan het begin van het seizoen, waarbij Nova net achter het net viste,

 wist Nova van de afgelopen drie wedstrijden twee keer te winnen. Reden genoeg 
om het veldseizoen mooi af te sluiten met nog een overwinning. 

Vanaf de eerste minuut domineer-
de Nova de wedstrijd en gaf de 
ploeg het signaal af dat er niks te 
halen viel voor Sparta. In de eerste 
helft werden 16 doelpunten aan de 
Nova-zijde genoteerd en zo stoom-
de Nova in de tweede helft door 
naar de overwinning. Dynamisch 
spel, dat was de opdracht voor de 
ploeg uit Bilthoven. Na drie minu-
ten spelen keek Sparta (N) al tegen 
een 4-0 achterstand aan, door on-
der andere een mooi afstandsschot 
van Marciano de Vree. Het leek 
een deja vu van de wedstrijd te-
gen NKC’51, waar Nova een 13-3 
voorsprong pakte. Toen gaf Nova 
de overwinning alsnog uit handen. 
Met die gedachte in het achter-
hoofd viel Nova bewust niet terug 
op statische aanvallen, maar bleef 
zij de korf onder vuur nemen met 

dynamische aanvallen. Nova kon 
zelfs tot een 9-1 voorsprong uitlo-
pen. Sparta (N) wist enkele doel-
punten te maken door verdedigen-
de fouten aan de kant van Nova. 
De aanvallen van Sparta werden 
snel afgestopt door een sterke ver-
dedigende afvang van de ploeg uit 
Bilthoven. Zo kreeg Nova de kans 
om steeds verder uit te lopen. Net 
voor rust kon Nova nog twee doel-
punten maken, waardoor beide 
ploegen de kleedkamers opzoch-
ten met een tussenstand van 16-5.

Genadeklap
Het was aan Nova om na rust net 
zo te spelen als in de eerste helft. 
Wat tegen NKC’51 voorviel, liet 
Nova zich niet nog een keer ge-
beuren. Dit werd duidelijk doordat 
Nova direct na rust vijf doelpun-

ten op rij wist te scoren. Dit bleek 
de genadeklap te zijn voor Sparta 
(N), die na deze doelpuntenreeks 
de vechtlust had opgegeven. Nova 
gooide de wedstrijd op deze ma-
nier in het slot en kwam niet meer 
in gevaar. Door sterk voorverde-
digen werd de aanval van Sparta 
(N) lam gelegd en werden er veel 
geforceerde schoten genomen. Zo 
kon Nova geconcentreerd de wed-
strijd uitspelen. Nova verslapte 
niet en door mooi aanvalsspel wer-
den de laatste doelpunten gemaakt 
om vervolgens tot een eindstand 
van 29-10 te komen.

Rust
Na een week rust, begint de se-
lectie weer in de zaal. Nova 1 zal 
ook daar haar debuut maken in de 
eerste klasse. Vanaf dit seizoen zal 

Mooi verjaarscadeau voor Iris Vos
De thuiswedstrijd tegen Utrecht dames 3 was een bijzondere voor Iris Vos; nog één keer mocht 
ze het veld op als 14-jarige. Door de afwezigheid van routinier Hanneke Caldenhoven speelde 
de jarige met succes op haar oude vertrouwde middenpositie, een overtuigende 3-1 winst voor 

Irene met een hoofdrol voor de beide midden-aanvalsters.

Ook Marit Pasterkamp had een 
belangrijke rol in de overwinning. 
De eerste set zag het er helemaal 
niet naar uit dat de ploeg gemak-
kelijk zou winnen. Utrecht nam 
direct een voorsprong, maar bij 11-
11 wist Irene op gelijke hoogte te 

komen, twee opslagbeurten verder 
was het echter 18-13 voor Utrecht 
en leek Irene kansloos voor set-
winst. Terwijl het publiek al naar 
de kantine vertrok bleven de Irene-
meiden strijden voor ieder punt. Op 
24 werd de stand gelijk getrokken 

waarna Irene de eerste set met 29-
27 uit het vuur sleepte. 

Utrecht leek daarna geknakt en de 
tweede set ging overtuigend naar 
Irene. In de derde set ging Irene 
overtuigend van start, maar de snel-
le voorsprong werd verderop in de 
set door slordig spel weg gegeven. 
Utrecht hoopte door de winst in de 
derde set weer terug in de wedstrijd 
te komen, maar Irene had andere 
plannen. De Bilthovense volley-
balsters namen direct afstand en 
gaven deze voorsprong niet meer 
uit handen. Een strakke service van 
Svenne Bastian, werd door Utrecht 
over het net gepast waarna Nadine 
Everaert de set uitmaakte met een 
spectaculaire knal. 

Na vier wedstrijden deelt Irene ver-
rassend genoeg de koppositie met 
het Haagse Kalinko. Zat. 18 nov. is 
dit de tegenstander in de volgende 
thuiswedstrijd van Irene. De he-
melsblauwe brigade kan dan laten 
zien of het Bilthovense team terecht 
aan de kop van de ranglijst staat

DOS E1 kampioen
Met een 10-5 overwinning op OVVO uit Maarssen, behaalde het West-
broekse DOS E1 zaterdag het kampioenschap. Alleen de eerste wed-
strijd van de competitie ging verloren. 

Op de foto de spelers met hun coaches Anouk van Brenk en Robin de 
Rooij.

BCC’86 winnaar
Op 14 oktober vond het 1e Biltse Viertallenbridgetoernooi voor club-
teams plaats; bedoeld te komen tot nadere kennismaking en nauwere 
samenwerking tussen de in de gemeente gevestigde verenigingen. 
Zes (van de acht) clubs waren vertegenwoordigd door in totaal 10 
viertallen.                   (Gerard Loeber)

De wisselbeker ging naar BCC’86 vertegenwoordigd door (op de 
foto v.l.n.r.) Truus te Pas, Nico Verhaar, Martin van Tol, Ad Franzen, 
Mieke Neefs, Hanke Mekel, Marijke van Essenberg en Huib Mekel. 

Richard van der Pas legt aan voor een Nova-doelpunt.

Irene vormt een sterk blok. (foto Ron Beenen).

IJBM geeft schaatslessen op de Vechtsebanen.

het eerste met een schotklok gaan 
spelen. Met het dynamische spel 

van afgelopen weken zal dit mooi 
korfbal opleveren.       (Job Paauw)



Nootjes
 De Vierklank 22 18 oktober 2017

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

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

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

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

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

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

HERFSTKLEUREN 
DAGTOCHT. Al vele 
jaren een succes dv. 
25 oktober € 38,50 pp 
reisclub 55+ 
0346-212288 Bel even 
voor de folder

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

4 nestkastjes voor kool-
pimpelmezen à € 7.50 per 
stuk. Advies: Vóór de winter 
ophangen. Tel. 0346 21 1269

Spiegel en kleerborstel. 
Diameter spiegel is 27,5 
cm. Ze hebben een smeed-
ijzeren omlijsting. €5,-. Tel. 
06-14040516.

K a a r s e n s t a n d a a r d . 
Smeedijzer voor 3 kaarsen. 
De hoogste is 21 cm. €5,-. 
Tel. 06-14040516.

Lage smeedijzeren kaarsen-
standaard voor 1 dikke kaars. 
€1,-. Tel. 06-14040516

10 boeken alles over tui-
nieren, bomen, heesters, 
snoeien, plantensoorten, enz. 
€12,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083

Luxe tweepers. Luchtmatras 
met ingeb. automati-
sche opblaaspomp, nieuw 
€30,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083

Handboomzaag 150 cm. 
€20,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083.

Zeer oude zwaar metalen 
geldkist 40 x 16 x 12 cm. 
€20,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083

Kinderbijbel in 365 vertel-
lingen nieuw, voorzien van 
kleurrijke afb. €10,-. Tel. 035-
8200359 / 06-16641083

Staande messing schemer-
lamp 185 hoog dimbaar met 
apart leeslampje €25,-. Tel. 
0615458450

Prof. Leitz Perforator 2 
gaats z.g.a.n. €10,-. Tel. 
06-15458450

Fototoestel tas Vanguard 
inw. 110x65x100 €7,50 Tel. 
06-15458450

87-delig KENDU gereed-
schap/sleutel set Chroom 
Vanadium z.g.a.n. €20,-. Tel. 
0346 211269

Een goed werkend rood 
Senseo koffiezet apparaat 
€10,-.Tel. 06-16563997

Melita koffiezet apparaat 
voor 10-14 kopjes. kleur 
zwart, glazen kan €10,-. Tel. 
06-16563997

2 rolkussens Ikea (lengte 80 
cm, diameter 25 cm) met 2 
extra hoezen; €15,-. Tel. 030-
2281128

Hobbynet (nylon) voor kleine 
huisdieren; 2 stukken(10m + 
13m, 65cm hoog) met 8 palen 
€30,-. Tel. 030-2281128

Gourmet/raclette stel, SIGG, 
6-persoons incl. 4 pannetjes 
en 6 spatels.1100W, afneem-
bare bovenplaat. In prima 
staat. € 8,-. Tel. 030-2288994

Zwenkwielen; set van 5 stuks; 
wiel-diameter 100 mm, pen-
montage 11 mm; kunststof, 
dubbel rolvlak. Als nieuw. 
€8,-. Tel. 030-2288994

Nappaleren jasje kleur bruin 
ruglengte 85cm maat 38/40 
€45,-. Tel. 0346-211011

Een tas vol breiboeken o.a. 
van simply €10,-. Tel. 0346-
243758

Provincie Utrecht atlas. €10,-. 
Tel. 0346-243758

Kinder ski-overal. De kleur is 
groen. Is nog netjes. Maat 104 
€7,50 Tel. 0346-243758

Nieuwe damesmantel pied-
de-poule zwart-wit maat 
38/40 €45,-. Tel. 0346-211011

Dienst plunjezak met helm en 
volle pukkel €5,-. Tel. 0346-
211738

Geborduurd schilderij van het 
Vredespaleis ‘s-Gravenhage 
€7,50 Tel. 0346-211738

Ronde messingbak €20,-. Tel. 
0346-211011

Rode traptractor met kar €25,-
. Tel. 0346-213524

Fietsen/ brommers
Styx racefiets zadel, nieuw. 
€10,-. Tel. 06-11225867

Dames union station fiets 
€40,-. Tel. 0346-213469

Simpele lichtbaluwe kinder-
fiets 21’’ met terugtraprem. 
€30,-. Tel. 06-22308309 (na 
18.00 uur)

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

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

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

Ervaren STRIJKSTER 
voor wekelijkse strijk voor 
m.n. overhemden, bel: 
0610267452. Overhemden 
worden met hanger afgele-
verd en gehaald. Omgeving 
Hollandsche Rading.

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

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

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

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

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

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

Leuke betaalbare cadeautjes bij Jopie’s wonen 
Oude en nieuwe woonaccessoires en brocante meubeltjes 
op de Dorpsweg 91 in Maartensdijk. Geopend: vrijdag van 
13.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00 -14.00 uur of bel voor 
een afspraak 0630405694. www.jopies-wonen.nl

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

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

Met een diepe zucht ploft een vrouw van rond de veertig 
neer op het bankje. Even zwijgt ze maar dan breekt ze 
los. ‘Voorlopig ga ik niet meer shoppen in de stad. We 
hebben hier ook prima winkels met ook nog eens veel 
betere service.’ Ik kijk haar vragend aan want ik begrijp 
haar probleem niet. ‘Ik had in de stad een leuk truitje 
gekocht waarvan ik dacht dat het goed op een rok die ik 
al eerder gekocht had zou passen. Toen ik thuiskwam 
en het bij elkaar zag schrok ik me rot. Het combineerde 
voor geen meter, dus ben ik net teruggegaan om het te 
ruilen. Het kaartje zat er nog aan dus dacht ik dat het zo 
geregeld kon worden want ik wilde net zo’n truitje, al-
leen in een andere kleur en ze waren er in verschillende 
kleuren. Kom ik bij de klantenservice krijg ik te horen: 
nee mevrouw ruilen kan alleen met een bonnetje.’ Ze 
imiteert de dame van de klantenservice met een bekakt 
stemmetje. ‘Ik heb natuurlijk wel een bonnetje, maar 
dat lag thuis in een laatje. Dan gaat u het maar halen’, 
zei ze autoritair. ‘Maar dan ben je bij mij aan het ver-
keerde adres. Dan wil ik de chef spreken want dit vind 
ik te gek. Die wilde ze eerst niet bellen, want de regels 
waren nou eenmaal zo, maar toen ze in de gaten kreeg 
dat ik me niet zomaar liet wegsturen belde ze een chef 
toch maar. Die kwam al gauw en ik legde hem uit dat 
ik het truitje alleen maar wilde omruilen, maar geen 
bonnetje bij me had en ook niet in de buurt woonde. 
Hij bekeek het truitje en het kaartje en regelde het. De 
dame van de klantenservice keek me vernietigend aan, 
maar ik heb nu het truitje dat ik wilde hebben’, zegt 
ze met een triomfantelijke blik. Ik kan merken dat ze 
blij is dat ze haar verhaal nu kwijt is en ze gaat wat 
onderuitgezakt op het bankje zitten. Even later komt er 
een vriendin langs die er gezellig bij komt zitten. Ook 
zij krijgt het bonnetjesverhaal in geuren en kleuren te 
horen. Ze heeft ook al een keer zoiets meegemaakt. ‘Ja, 
er staan bij de klantenservice soms van die types die zo 
soepel zijn als een blok beton’, zegt ze. De vrouwen 
hebben elkaar waarschijnlijk al een tijdje niet gezien en 
hebben heel wat te vertellen. Eerst gaat het nog over 
de vakantie. De truitjesvrouw was in Engeland en haar 
vriendin Yvonne in Frankrijk in het huis dat haar ouders 

daar hebben. De vakantieverhalen gaan echter al gauw over op roddels uit de buurt 
waar ze vroeger allebei woonden. Het begint met ene Annemiek die er met de man 
van haar vroegere vriendin Trees vandoor is gegaan. ‘Iedereen zag het aankomen 
behalve Trees. Toen ze erachter kwam hebben Annemiek en Trees slaande ruzie 
gehad, maar nu ik hoor dat Annemiek weer een nieuwe vriend heeft’, vertelt Yvonne 
gretig. ‘Ik ben trouwens benieuwd of haar ex en Trees het lang volhouden. Ze is 
vreselijk dominant en ik denk dat hij flink onder de plak zit, maar misschien wil 
hij dat juist wel’, zegt ze lachend. Gniffelend en ongegeneerd wordt nog een aantal 
vroegere buurtgenoten onder de loep genomen. Gelukkig ken ik die mensen niet. 
Het stopt pas als er een andere vrouw op het bankje komt aanschuiven. Het zou me 
niet verbazen als het een van de vrouwen is waar ze net over hebben zitten roddelen. 
Voor mij is het zo echt wel genoeg. Ik wens de dames een prettige dag en stap op.

Maerten

Op ’t bankje

Volleybal bij SV Irene
Volleybal behoort tot de top 10 van de sporten in Nederland. In Bilthoven 
kan je volleyballen bij SV Irene. De trainers zijn hoog gekwalificeerd en 
de resultaten van bijvoorbeeld de jeugdteams liegen er niet om. De meis-
jesteams behoren tot de top van Nederland.

De jeugdteams trainen tweemaal per week, op maandag- en donderdagavond. 
(Thuis-)wedstrijden spelen zij op zaterdagochtend. De hogere seniorenteams 
trainen tweemaal per week, de andere teams meestal eenmaal per week,
op donderdagavond. Dit 
steeds in de Kees Boekehal 
in Bilthoven. Meetrainen als 
kennismaking kan. Mail
hiervoor naar: secretaris@
irene-volleybal.nl.

Volleybal staat onder des-
kundige leiding bij SV Irene.

(foto Ron Beenen)
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SC Everstein 
maatje te groot voor SVM

Liet SVM vorige week thuis tegen Voorwaarts nog zien dat met teamspirit en geloof in eigen 
kunnen tenminste een gelijkspel kan worden gehaald, afgelopen zaterdag was SVM die les 

alweer vergeten. Trainer Kevin de Liefde was door blessures genoodzaakt de nodige wijzigingen 
had moeten door te voeren.  

Vanaf de aftrap domineerde de 
thuisclub de wedstrijd en zette 
SVM vast. Na een klein kwartier 
spelen had Everstein al een 2-0 
voorsprong opgebouwd. SVM 
kwam er niet aan te pas; de Maar-
tensdijkers speelden te slap, kwa-
men niet aan de bal en leverden 
die ook weer snel in. In een vlot 

tempo bouwde Everstein de voor-
sprong uit naar 4-0. En SVM  liet 
het gebeuren. Dat het bij de rust 
maar 4-0 was kwam mede door het 
goede keeperswerk van Stijn Orsel 
en het niet benutten van de kansen 
aan de kant van Everstein. Ook in 
de tweede helft een ongeïnspireerd 
SVM, dat met weinig zelfvertrou-

wen bleef voetballen. Gelukkig 
geloofde Everstein het wel en bleef 
een grote nederlaag SVM bespaard. 
Everstein haakt aan bij de mid-
denmoot. SVM zal er voor moeten 
waken niet verder af te zakken. 
Aanstaande zaterdag gaat SVM 
op bezoek bij HSSC 61 in Hei en 
Boeicop.

Salvodames winnen 
eerste competitieduel

De latere start van de competitie heeft de Salvodames geen wind-
eieren gelegd. Met een fraaie 0 - 4 overwinning op Switch in Hoog-
landerveen kon de competitie niet beter beginnen voor het sterk 
gewijzigde team van trainer/coach Peter Hegeman.

Het was afwachten hoe het team uit de startblokken zou komen. Door 
de vele wijzigingen in het team en een blessure van spelverdeelster 
Carine de Ridder werd het toch een droomstart voor Salvo. Anneke 
Hanssen nam de spelverdeling over en Madelon Franken is de nieuwe 
speelster op het midden. Anique Diepeveen speelt niet meer in het eer-
ste team maar was er deze wedstrijd wel bij.

Start
De eerste set gingen de dames goed van start. Er werd direct een voor-
sprong van vijf punten genomen maar deze kon niet worden uitgebreid. 
Iedere keer wist Switch weer aan te haken. Uiteindelijk werd de set met 
22-25 gewonnen. De tweede set eenzelfde beeld. Nu wist Salvo wel 
consequent de voorsprong vast te houden. Dit gebeurde met gevarieerd 
aanvalsspel waar de tegenstander niet veel vat op had. Vooral Nienke 
van de Burg en Anique Diepeveen sloegen de punten binnen en de 
setwinst met 19-25. Inmiddels had de tegenstander de spelverdeelster 
gewisseld. Dat speelde Salvo in de kaart want de tegenstander kwam 
niet goed op gang. De aanval bij Salvo bleef goed lopen en een fraaie 
serviceserie van Nicole Visscher zorgde voor een ruime setwinst van 
12-25. In het begin van de vierde set liet Salvo het een beetje lopen en 
stond al snel op achterstand. Na een time out van coach Peter Hegeman 
knokten de dames zich terug in de wedstrijd. Daisy van Ek en Anique 
Diepeveen scoorden in deze fase veel met tactische ballen. Switch liet 
in deze fase ook goede aanvallen zien maar Salvo trok gedecideerd aan 
het langste eind en won de set met 22-25 en de wedstrijd met 0-4. Op 17 
oktober spelen de dames thuis een bekerwedstrijd tegen Majella en op 
20 oktober voor de competitie weer tegen deze tegenstander om 19.30 
uur in Sportcentrum Galgenwaard in Utrecht. 

Matig slot voor TZ
Afgelopen zaterdag stond de laatste wedstrijd van de heenronde van de veldcompetitie op het 
programma. Voor TZ en Rohda was dat een wedstrijd, waar een gat geslagen kon worden met 

de onderste ploegen op de ranglijst. De wedstrijd werd gespeeld in lekker nazomerweer en 
stond onder de goede leiding van het arbitrale duo Luttik en Kok.

Een wedstrijd waarbij je zou ver-
wachten dat TZ scherp zou star-
ten. Het tegendeel was waar, de 
ploeg speelde gelaten. Rohda had 
het verdedigend prima voor elkaar. 
Maar TZ maakte het de gasten niet 
moeilijk, het aanvalsspel was voor-
spelbaar en er werd te weinig geïn-
vesteerd voor elkaar. Ondanks dat 
de gasten zelf ook niet heel gemak-
kelijk tot scoren kwamen liepen 
ze toch weg naar een voorsprong 
van vier doelpunten. Net als vorige 
week tegen OVVO moest Iwan Ha-
zendonk weer een time out nemen 
om te ploeg te vragen waarom het 
aan beleving ontbrak. Dit resul-
teerde helaas niet in een opleving, 
waardoor TZ met een 9 – 14 achter-
stand ging rusten.

Spelbeeld
In de tweede helft veranderde het 
spelbeeld eigenlijk niet en dat is 
iets wat de ploeg zich aan zal moe-
ten trekken richting de zaalcompe-
titie, waar de intensiteit nog hoger 
zal liggen. Met het inbrengen van 
Luke van Kouterik en later Antoi-
nette Enschede kwam er wel meer 

beweging in de ploeg. Maar pas 
aan het eind van de wedstrijd toen 
Rohda al een ruime voorsprong had 
resulteerde dit in doelpunten. Bij 
17- 21 floten de arbiters af.
Na de eerste zeven wedstrijden kan 
TZ de balans opmaken. De ploeg 
staat op een plek boven de degra-
datiestreep. TZ laat twee gezichten 

zien, te vaak afwachtend en een 
versnelling te laag. Men zal ervan 
doordrongen moeten zijn wat het 
vraagt om te presteren in de hoofd-
klasse. Dan is de ploeg in staat om 
zowel op het veld als in de zaal het 
hoofdklasse schap te verlengen.

(Bart Drost)

Geen punten voor DOS 
In een zomerse temperatuur en een heerlijk zonnetje speelde DOS haar laatste veldwedstrijd 

voor de zaalcompetitie, die volgende maand start. Helaas lukte het niet om de 
fel begeerde punten in Westbroek te houden.

Het begin van de wedstrijd was veelbelovend. Dat was 
de afgelopen weken wel vaker het geval, maar het lukt 
DOS steeds niet om door te pakken. Ook zaterdag te-
gen OVVO/De Kroon uit Maarssen stond het binnen 
tien minuten 4-0 in het voordeel van de thuisploeg. 
Hierna stokte het een beetje en gaf DOS tegenstander 
OVVO de gelegenheid om terug te komen. Tien mi-
nuten later was de stand gelijk getrokken met 6-6. Het 
daaropvolgende kwartier wisten beide teams niet veel 
meer te scoren. OVVO scoorde net nog eentje meer 
dan DOS en met een magere 7-8 tussenstand werd de 
kleedkamers opgezocht.

Doelpuntloos
De eerste tien minuten na rust ging het gelijk op. DOS 
scoorde direct de 8-8 en negen minuten later stond het 
10-10. Helaas kwam toen het Westbroeks kwartiertje 
voorbij: de periode, waarin DOS niet scoort en nu voor 
de derde wedstrijd op rij de winst uit handen geeft. 
OVVO maakte dankbaar gebruik van deze doelpunt-
loze periode bij de thuisclub en liep uit naar een beslis-
sende 10-15 voorsprong. Vanaf dat moment scoorde 
DOS weer mee richting de 14-19 eindstand. Zowel 
aanvallend als verdedigend zit het spel best goed in 
elkaar en worden er meer dan voldoende kansen gecre-

eerd. Maar als het afronden in bepaalde perioden van 
de wedstrijd onvoldoende is, sta je toch aan het einde 
van de wedstrijd met lege handen.

Herfstvakantie
DOS sluit de eerste helft van de veldcompetitie in de 
Hoofdklasse af op de voorlaatste plaats. Na een week 
herfstvakantie start volgende week de voorbereiding 
op de zaalcompetitie. DOS komt daar uit in de Over-
gangsklasse.                   (Wilco de Rooij)

DOS D1 kampioen 
in nieuwe shirts

De spelers van DOS D1 spelen al vanaf het begin van dit seizoen in 
nieuwe shirts van Aannemersbedrijf B&E uit Westbroek. Voor aanvang 
van de kampioenswedstrijd tegen De Corvers reikten Piet van Barne-
veld en Jan Ewijk de shirts uit aan de spelers. De wedstrijd werd met 
8-5 gewonnen, waardoor het kampioenschap werd behaald.

Ook de komende vier seizoenen lopen de spelers in de shirts van B&E. 

De arbiter van dienst instrueert beschermende maatregelen. (foto Nanne 
de Vries) 

Randy Bruijntjes scoort afstandschot. (foto Hester Ploeg)

DOS-Topscoorder Linda Nap.



Slow Food in de 
wereld van de bij

Als de bijen verdwijnen, wat ligt er dan op je bord? Heel wat min-
der smakelijk, voedzaam en rijk voedsel, dan in een wereld mét deze 
bestuivers. Groenten, fruit, noten en zaden zijn grotendeels van de 
bij-afhankelijk. Maar ook zuivel en vlees zouden schaars(er) worden - 
koeien eten immers gras, luzerne en klaver. Ook die gewassen hebben 
bestuivers nodig. Reden genoeg om te zorgen voor een goede bijen-
stand. Daarom organiseert Slow Food Utrecht op zaterdag 21 oktober 
op de biologische Tuinderij Eyckenstein te Maartensdijk de 5de editie 
van Slow Food Utrecht in Gesprek onder titel: ‘Het belang van bijen 
voor ons voedsel’.

Programma
Om 15.00 uur is de ontvangst met koffie en thee en de mogelijkheid om 
groenten te kopen. Om 15.30 uur vertelt Imker Walter den Hollander 
over bijenvolken. Aan de orde komen o.a. hoe een bijenkast is opge-
bouwd en hoe een bijenvolk werkt gedurende een jaar. Verder diept 
Den Hollander met de aanwezigen de zorgen rondom de bijensterfte 
uit. Om 16.15 uur bespreekt tuinder Luuk Schouten van Tuinderij Eyc-
kenstein in Maartensdijk welke gewassen bestuiving nodig hebben en 
welke niet. 

Adres Tuinderij Eyckenstein, 
Dorpsweg 264. Meer informatie 
op www.landgroengroenten.nl. 
Aanmelding via evenementen@
slowfoodutrecht.nl o.v.v. 21 ok-
tober bijen. Op voorhand kunnen 
vragen worden ingediend via eve-
nementen@slowfoodutrecht.nl
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advertentie

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

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
18-10
Do.

19-10
Vr.

20-10
Za.

21-10
Zo.

22-10

“KLIEKJESDAGEN”

Diverse vlees-, vis-
en vegetarische 

gerechten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
25-10
Do.

26-10
Vr.

27-10
Za.

28-10
Zo.

29-10

Klassieke hazenpeper,
puree, rode kool en stoofpeer

of
Duo van heilbot- en zalmfilet 

met Hollandaisesaus
of

Groentenquiche
met kaassaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe. 18 okt. “Nieuwe à la carte kaart”

advertentie

Paddenstoelenwandeling 
Zo’n 100 belangstellenden waren er 
voor de paddenstoelenwandeling, 
die op zondag 15 oktober gehou-
den werd op landgoed Sandwijck. 
Gezien dit overweldigende aantal 
aanmeldingen werd besloten om 
naast de wandeling van 11.00 uur 
ook nog een middagronde te doen, 
waardoor iedereen kon genieten 
van de expertise en verhalen van 
de IVN- gidsen Ina, Jaap en Enrico, 
daarbij bijgestaan door 3 gidsen in 
opleiding. 

De ochtend- en middaggroepen 
bezochten 23 genummerde vind-
plaatsen. Tijdens de voorwandeling 
op 14 oktober was daar een grote 
verscheidenheid aan paddenstoe-
len aangetroffen; een rijke ‘oogst’, 
dankzij het natte weer van de week 

ervoor. Een scala aan soorten met 
verschillende functies, van ‘helper’ 
van bomen tot parasiet; eetbaar of 
juist giftig, in allerlei kleuren en 
maten.

Vragen
Over het plukken en eten van pad-
denstoelen kwamen veel vragen. 
Niet verwonderlijk als van twee 
sterk op elkaar lijkende soorten, de 
één eetbaar en de ander zeer giftig 
blijkt te zijn. Een foutje is zo ge-
maakt, dat werd wel duidelijk! De 
deelnemers kwamen in een krappe 
twee uur veel te weten over wat 
landgoed Sandwijck met z’n af-
wisselende landschap van weiden, 
beekjes en bos qua paddenstoelen 
te bieden heeft. Onder andere dat 
er paddenstoelen zijn die specifiek 

(oude) eiken en beuken helpen, 
andere die hun dode hout verteren 
en nog weer andere die als parasiet 
meewerken aan de ondergang van 
nog levende (loof)bomen. 

Dat is helaas het geval bij de solitai-
re rode beuk op het landgoed welke 
dit jaar aangetast werd door reu-
zenzwammen aan z’n voet en ton-
derzwammen op z’n bast. Experts 
verwachten dat deze reus over 4 à 
5 jaar geveld is; dat hoort (helaas) 
ook bij de dynamiek in de natuur!
Alle verhalen, het enthousiasme 
van gidsen en deelnemers en het 
prachtige weer, maken dat er terug-
gekeken kan worden op een zeer 
geslaagde wandeling.

(Marijke Wulp)

Mooie structuren op de voet van de boom. (foto Viviane van Hooft) 

Belangstelling voor mooie structuren op de voet van de boom. (foto Marijke Wulp)

Alleen flessen in de glascontainer
door Kees Diepeveen

De glascontainers op de hoek van de Prinses Marijkelaan en de Fazantlaan in Maartensdijk 
tegenover het Maertensplein worden intensief gebruikt. Veel mensen brengen daar hun lege 

flessen naar toe. Niet elke Maartensdijker, beseft dat de containers alleen voor flessen bedoeld 
zijn. Met regelmaat staan er vazen en schalen van glas naast de zuilen

omdat de openingen daarvoor te klein zijn.

Stephanie van de Goede is een jon-
ge moeder, die dagelijks met haar 
dochter van drie langs de glascontai-
ners loopt op weg naar het winkel-
centrum op het Maertensplein. Het 
is haar een doorn in het oog dat men-
sen het glaswerk dat niet in de glas-
containers hoort hier zo maar neer-
zetten. Stephanie: ’Waarschijnlijk 
denken deze mensen er niet bij na, 
dat vooral de jongere (basisschool-)
jeugd het leuk vindt om dit glas ka-
pot te maken waardoor de hele stoep 
vol ligt met kleine stukjes glas. Ik 
heb dit al een paar keer gezien en 
de kinderen hier op aangesproken. 
Maar zolang mensen dit hier neer 
blijven zetten zal dit gedrag voor 
komen’. Stephanie vervolgt: ‘Mijn 
dochter kan prima lopen, maar strui-
kelt ook weleens, waardoor de kans 
dat ze met haar handjes of knietjes 
in het glas valt erg groot is. Dit wil 
ik graag voorkomen. En niet alleen 
voor mijn eigen kinderen’. 

De boodschap is duidelijk: alles 
wat niet in de glascontainer 

hoort moet naar de gemeentewerf 
gebracht worden.

Wat ligt er op je bord als de bijen verdwijnen.
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