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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Over 6 weken
is het alweer kerst

De nieuwe kaartcollecties
zijn binnen. Bestel ze tijdig.

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
0346 - 21 12 15 • info@parelpromotie.nlParel Promotie

o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

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

Gordijnen & Zonwering

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

De organisatie van de Beursvloer 

is in handen van de Stichting Sa-

men voor De Bilt. Deze stichting 

is het netwerk en de specialist in 

Maatschappelijk Betrokken On-

dernemen in De Bilt en omgeving. 

Zij hebben bedrijven enthousiast 

kunnen maken om iets voor de sa-

menleving te doen en werken sa-

men met founders en partners. De 

grootste founder is de gemeente 

De Bilt, maar ook Stichting De 

Bilthuysen, Woonstichting SSW 

en de Rabobank zijn founders, ver-

der zijn er al heel veel partners en 

een aantal landelijke fondsen. Door 

het hele jaar heen staan zij bedrij-

ven bij die willen investeren in de 

Biltse samenleving. De Beursvloer 

is eenmaal in de anderhalf jaar de 

ontmoetingsplaats tussen bedrijven 

en maatschappelijke organisaties, 

stichtingen, verenigingen en het 

onderwijs.

Slagroom op de kofie
Renske van Pomeren is coordina-

tor vrijwilligers bij het Leendert 

Meeshuis. Vorig jaar had zij al twee 

mooie matches gesloten met SSW 

en Tap Uitvaartzorg. Van beide be-

drijven komen eenmaal per 14 da-

gen medewerkers naar het Leendert 

Meeshuis om te gaan wandelen met 

de bewoners. Als het weer te slecht 

is wordt er binnen iets ondernomen. 

Renske van Pomeren: ´Al jaren 

gaat de kaasschaaf over de basis-

zorg. Zonder vrijwilligers kunnen 

wij bijna geen activiteiten meer 

ondernemen. Wij zijn heel blij dat 

beide bedrijven weer voor een jaar 

hebben toegezegd om te gaan wan-

delen. Zij zijn voor ons de slagroom 

op de kofie´. Ook werd een match 
gesloten met De Werkplaats. Leer-

lingen van deze school gaan zich 

een aantal weken inzetten om drie 

mensen te leren emailen. 

Sportstichting Samen Verder

Antje Naaktgeboren en Trees Hu-

fener zijn bekenden van de Beurs-

vloer. Ook dit jaar waren zij weer 

van de partij. Het doel was een 

nieuwe folder en een andere mu-

ziekinstallatie. Samen Verder zet 

zich in De Bilt in om mensen met 

een verstandelijke beperking te la-

ten sporten. Er wordt door 40 men-

sen gezwommen en gesport in een 

gymzaal. Bij beide activiteiten zijn 

veel vrijwilligers betrokken. Het 

sluiten van matches lukte snel: Pa-

rel Promotie gaat de nieuwe folder 

ontwerpen en SSW zorgt voor het 

vermenigvuldigen. De Firma Huus-

sen gaat zorgen voor een andere 

muziekinstallatie en heeft tevens 

aangeboden om de cassette bandjes 

om te zetten in MP3. 

Groenhorst College

Dik van Donselaar, directeur van 

het Groenhorst College en Oranje 

Nassau School, was gastheer voor 

de zesde Beursvloer De Bilt. ´Zestig 

derde jaars leerlingen van de ONS 

hebben zich ingezet om deze dag 

te laten slagen. Ze zijn actief bij de 

entree, het uitdelen van de batches 

maar ook ilmen zij samen met RTV 
De Bilt en verzorgen zij de catering. 

Alle hapjes zijn door de leerlingen 

zelf gemaakt. Ik ben er trots op´. 

Woonzorgcentrum d’Amandelboom

In d´Amandelboom is het niet toe-

gestaan om een huisdier te heb-

ben. Janneke Bavelaar vond op de 

Beursvloer Sanneke Noord bereid 

om met haar hond langs te komen. 

`Mensen hebben er toch behoefte 

aan om af en toe eens een dier te 

aaien. Dit is een mooie gelegen-

heid´. In Ebbe Rost van Tonningen 

vonden zij een muzikant die bereid 

is om accordeon te komen spelen. 

D´66

Vanetta Smit maakte een match 

met Carla Capelle van Stichting De 

Bilthuysen. Mensen van D´66 gaan 

wandelen met zwaar dementerende 

mensen die opgenomen zijn op 

een gesloten afdeling. ´Deze men-

sen komen bijna niet meer buiten. 

Ze hebben de zwaarste zorg nodig 

maar binnen deze adeling zijn de 

minste vrijwilligers actief. Deze 

match is juist daarom zo mooi´, 

zegt Carla van Capelle. 

Goed resulaat

De zesde Beursvloer werd afgesloten 

met mooie cijfers. De komende tijd 

zullen medewerkers van bedrijven 

en maatschappelijke organisaties 

de matches gaan uitvoeren. Samen 

maatschappelijke betrokken onder-

nemen en over anderhalf jaar staat de 

zevende Beursvloer op de planning.

60 matches van hoge kwaliteit
op beursvloer

door Marijke Drieenhuizen

Hondervijfendertig mensen hebben deelgenomen aan de Beursvloer 2013 georganiseerd door 

Samen voor De Bilt in de Oranje Nassau School in De Bilt. Veertig bedrijven en 40 maatschappelijke 

organisaties verhandelden expertise, kennis en kunde. Met een totaal van 60 matches en een 

maatschappelijke waarde van ruim 131.000 euro kan de beurs zeer geslaagd genoemd worden.

Renske van Pomeren is blij met de hernieuwde wandelmatch met SSW en Tap Uitvaartzorg.

Hartenkreet voor behoud 
buurtbemiddeling

Als een donderslag bij heldere hemel vernam Frieda Boekel 

enkele weken geleden dat buurtbemiddeling per 1 januari 

misschien wordt wegbezuinigd. Tijdens de raadsvergadering op 

7 november hield zij als inspreker een vlammend betoog om de 

raadsleden te overtuigen dat dit geen goede beslissing zou zijn.

Frieda Boekel is coördinator buurtbemiddeling in De Bilt. ‘Sinds april 

2009 ben ik met mijn team aan het opbouwen. Er is nu een krachtig 

deskundig team van veertien vrijwilligers. Die zetten zich gratis en 

belangeloos in voor het welzijn van buren die met elkaar in conlict 
zijn.’ Frieda Boekel geeft een opsomming van de terreinen waarop het 

team actief is. ‘Inmiddels werken we nauw samen met de politie, het 

jongerenwerk, de SSW, het maatschappelijk werk en de gemeente. We 

behandelen meer dan zestig meldingen per jaar. Maar het allerbelang-

rijkste is dat we een bijdrage leveren aan het zelfoplossend vermogen 

van burgers.’ 

Bij de begrotingsbehandeling die daarna volgt neemt de raad met alge-

mene stemmen een motie aan, ingediend door Cees Beringen (CDA) en 

Frans Poot (D66). In de motie wordt het college verzocht de structurele 

bezuiniging van 35.000 euro ongedaan te maken en een besluit over het 

deels stopzetten van het project Buurtbemiddeling pas te nemen nadat 

de evaluatie heeft plaatsgevonden. [GG]

Frieda Boekel wenst de raadsleden veel wijsheid toe bij de 

besluitvorming.



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

17/11 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

17/11 •   9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
17/11 • 18.30u - Ds. P.H. van Trigt

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

17/11 • 10.30u - Bez. Samenk.

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

17/11 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

17/11 • 10.30u - Pastor F. Overbeek

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

17/11 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
17/11 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

17/11 • 10.00 en 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

17/11 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

17/11 • 10.00u - Ds. P. Pannekoek

R.K. St. Michaelkerk

17/11 • 10.30u - Parochianen

Volle Evangelie Gemeente

17/11 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

17/11 • 10.30u - Dr. R. Alkema

PKN - Herv. Kerk

17/11 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij
17/11 • 18.30u -  

Proponent  G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

17/11 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

17/11 • 11.00u - Ds. Jaap Doolaard

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

17/11 • 10.00u - Ds. J. van Dijk
17/11 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

17/11 • 10.00 en 18.30u -  
Ds. A. den Hartog

PKN - Ontmoetingskerk

17/11 • 9.30u - Ds. Jaap Doolaard

St. Maartenskerk

16/11 • 19.00u - Lectoren
17/11 • 10.30u - Lectoren

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

17/11 • 10.00u - Hr. A. van Hilten
17/11 • 18.30u - Ds. C. van Veelen

PKN - Herv. Kerk

17/11 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
17/11 • 18.30u - Ds. D. van Vreeswijk
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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

Weeksluiting in Dijckstate

Op initiatief van de Hervorm-
de Gemeente van Maartensdijk 
wordt op vrijdag 15 november 
2013 in de recreatiezaal van 
Dijckstate aan het Maertensplein 
in Maartensdijk een weeksluiting 
gehouden. Proponent G.A. van 
Ginkel uit Maartensdijk zal de 
bijeenkomst leiden. 
Er wordt een Bijbelgedeelte gele-
zen, daarover wordt een korte 
meditatie gehouden en er wordt 
gezongen. Na afloop is er uitge-
breid de gelegenheid voor ont-
moeting onder het genot van een 
kop koffie of thee. Voor even-
tueel vervoer: tel. 0346 213592. 
Aanvang 19.30 uur (zaal open 
19.15 uur), einde rond 21.00 uur.
 

Nieuwe Prinsen  

bij Weergodden

Zondag 17 november zullen 
in het H.F. Witte Centrum de 
nieuwe Prinsen van De Weer-
godden voor het seizoen 2013-
2014 worden bekend gemaakt. 
De nieuwe Carnavalsprins en 
jeugdprins zullen via een stunt 
worden gepresenteerd. De namen 
blijven uiteraard tot het laatste 
moment een verrassing. De mid-
dag begint om 14.00 uur en ein-

digt om 17.00 uur. Hofkapel De 
IJsbrekers en D.J. Ben Korver 
verzorgen de muziek. De toegang 
is gratis.

Partij van de Arbeid 

en Jeugdzorg

Wie heeft er geen belangstelling 
voor de hoeveelheid aandacht 
die wordt besteed aan de jon-
gere generatie. Over dit onder-
werp spreekt PvdA 2e Kamerlid 
Loes Ypma. De overdagbijeen-
komst vindt plaats op maandag 
18 november bij mevrouw Thea 
Poortenaar. Burg. v.d. Borchlaan 
4D te Bilthoven. Tevens geeft 
Jaap Nieuwenhuize nieuws uit de 
Gemeenteraad. Zowel leden als 
niet-leden zijn van harte welkom. 
Informatie: Tel.: 030 2286903, 
030 2282813 of 030 2201295.

Filmgroep Centrum

Op 19 november oefent de 
videoclub Filmgroep Centrum 
met chromakey oftewel greens-
creening. Hierbij wordt een voor-
werp of persoon tegen een groene 
achtergrond gefilmd. Daarna kan 
dit onderwerp voor een andere 
achtergrond geplaatst worden. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
in De Duiventil, Jasmijnstraat 6, 
De Bilt en begint om 20.00 uur. 
Belangstellenden zijn welkom. 
Meer informatie: filmgroepcen-
trum.nl

Concert Kamerkoor De Bilt

 

Het Kamerkoor De Bilt o.l.v. 
Inge Westra concerteert op zater-
dag 23 november a.s. om 20.00 
uur in de Dorpskerk van De Bilt. 
Organist Kees Geluk begeleidt 
het koor op het Lohmanorgel van 
de kerk. Het programma Cantate 
Religiosa vermeldt werken van 
o.a. G. Tebaldini, F. Mendels-
sohn, M. Duruflé, H. Howells 
en G. Fauré. Kaarten zijn voor 
aanvang van het concert bij de 
ingang van de kerk (Burg. De 
Withstraat 29a in De Bilt) ver-
krijgbaar. Zie website: www.
kamerkoordebilt.nl

Collecteweek MS Fonds 

Het Nationaal MS Fonds ont-
vangt geen subsidies van de 
overheid en is volledig afhan-
kelijk van donaties, giften en 
sponsoren. Vanaf 18 november 

“Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 

Geboren

9 november 2013

Tiemen

Zoon van
Stoffel en Petra Post

Nw. Weteringseweg 95
Groenekan

Geboren

1 november 2013

Jonathan

Zoon van
Jochem en Cora van den Bunt

Kerkdijk 6
Westbroek

Geboren

7 november 2013

Naomi

Dochter van 
Bram en Marianne van Leeuwen
Pr. Willem Alexanderplantsoen 8

Maartensdijk

trotseren vele collectanten weer 
regen en wind.

Uitleg tablet en mobiel

In Servicecentrum ’t Hoekie, 
Prof Asserweg 2, De Bilt wordt 
op vrijdagen van 11.30 uur tot 
12.30 uur uitleg gegeven over het 
tablet, mobiele telefoon, laptop, 
iPod enz. Deze uitleg wordt één 
op één gegeven door jongeren. 
Men kan zich voor een half uur 
laten inplannen. Kosten 1 euro. 
Het is niet bedoeld voor les of 

reparaties. Aanmelden kan via 
hoekie@mensdebilt.nl of via tel. 
030 2201702. 

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 16 november is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden

Zelfoogsttuin Nieuw Bureveld
Op donderdag 21 november wordt er een informatiebijeenkomst ge-
houden over de in 2014 te starten Zelfoogsttuin op Tuinderij Nieuw 
Bureveld aan de Universiteitsweg in De Bilt. Een zelfoogsttuin is een 
vorm van Community Supported Agriculture (CSA) waarbij de deelne-
mers meer direct betrokken zijn bij het agrarische bedrijf, in dit geval 
de tuinderij. Zo kunnen ze bijvoorbeeld meedenken over de te telen 
groenten en in het geval van de zelfoogsttuin hun oogstaandeel zelf ko-
men oogsten. Belangstellenden kunnen zich daarvoor tot en met maan-
dag 18 november aanmelden. S.v.p. aangeven met hoeveel personen via 
landwinkel@dehooierij.nl. De avond begint om 19.30 uur (inloop met 
kofie/thee) en aanvang 19.45 uur.

Samen 100 jaar lid
De bijenkomst van de Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’ van de 
Biltse Dorpskerk droeg vorige week maandag een feestelijk karakter. 
De leden Chris Onwezen en Joost J. Paauw zijn vanaf de oprichting op 
30 oktober 1963 lid van deze vereniging en vierden derhalve hun 50 
jarig lidmaatschap.

De notulen van de oprichtingsvergadering waren voor dit heugelijke 
feit ‘onder het stof’ vandaan gehaald en passeerden - met enkele anek-
dotes - de revue. Er kon met recht worden gesproken van een bijzonde-
re mijlpaal omdat het weinigen gegeven zal zijn om zo veel jaren (met 
enthousiasme) lid van een vereniging te zijn. Tegelijk is dit jubileum 
een duidelijke illustratie: wie eenmaal als lid toetreedt, doe dit voor 
heel veel jaren.

Joost Paauw en Chris Onwezen bladeren door het notulenschrift.

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl
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Op 19 maart zijn er gemeenteraads-

verkiezingen en bij de begrotings-

behandeling is goed te merken dat 

die verkiezingen aanstaande zijn. 

Van de aanvankelijk twaalf inge-

diende moties worden er twee met 

algemene stemmen aangenomen. 

Dat betreft de motie van CDA en 

D66 waarin het college wordt ver-

zocht de bezuiniging van 35.000 

euro op het project Buurtbemid-

deling ongedaan te maken en de 

motie waarin de SGP vraagt de test 

houdbaarheid gemeenteinanciën in 
De Bilt toe te passen. De overige in 

stemming gebrachte moties werden 

verworpen.

Beschouwingen

Bij de algemene beschouwingen 

leggen de coalitiepartijen de nadruk 

op wat er ondanks de inanciële cri-
sis is bereikt. De oppositie is aan-

zienlijk kritischer over het gevoer-

de beleid. Han IJssennagger (Bilts 

Belang) vroeg zich bij de behande-

ling van de begroting 2012 af wan-

neer de storm zou losbarsten. Hij 

constateert dat die inmiddels echt 

is losgebarsten. IJssennagger vindt 

dat het college het geld over de balk 

heeft gesmeten en noemt daarbij de 

viering van 900 jaar De Bilt en de 

75.000 euro voor een kunstwerk. 

‘En dat terwijl er geen geld is voor 

de voedselbank.’ Anne Doedens 

(VVD) somt tevreden de resultaten 

van twee collegeperioden op. Hij 

complimenteert het college en de 

gemeenschap met de projecten die 

op alle beleidsterreinen tot stand 

zijn gekomen. ‘We leven in een ge-

meente die inancieel duurzaam en 
een onmisbare groene long in een 

vitale omgeving wil zijn.’ 

Buurtbemiddeling

Cees Beringen (CDA) ziet lang-

zamerhand een stabilisatie van de 

inanciële huishouding. Hij vindt 
dat juist nu er mooie dingen in het 

centrumgebied Bilthoven gebeu-

ren, De Kwinkelier een upgrading 

verdient. Hij roept het college op 

te bemiddelen om te zorgen dat 

dit winkelcentrum weer aantrek-

kelijk wordt. Anne Brommersma 

(GroenLinks&PvdA) legt in haar 

beschouwing de nadruk op de groe-

ne, duurzame en sociale aspecten 

van het beleid. ‘Een begroting gaat 

niet alleen maar over geld, maar 

bovenal over inhoudelijke keuzes.’ 

Haar fractie heeft veel waardering 

voor het vrijwilligerswerk, man-

telzorgers, Burgernetters en trek-

kers van burgerinitiatieven. ‘Juist 

daarom verbaast het ons dat Buurt-

bemiddeling wordt wegbezuinigd.’

Keuzes

Etiënne van Buren (SP): ‘We moe-

ten bezuinigen, maar je moet je 

wel realiseren waarom.’ Hij stelt 

dat politieke beslissingen die in het 

verleden zijn genomen en waar-

van het negatieve effect duidelijk 

is geworden, geleid hebben tot 

deze inanciële crisis. ‘We moeten 
dus niet net doen alsof ons dat al-

lemaal maar overkomt. We moeten 

bij bezuinigen goed kijken waar 

kan het en waar kan het niet. Het 

zijn keuzes die bepalend zijn voor 

de toekomst.’ De SP twijfelt aan 

deze begroting. ‘Wij verwachten 

dat het college dat hierna komt de 

boel op de schop moet zetten.’ So-

ber maar solide, is het motto van de 

beschouwing van D66. Frans Poot 

gaat uitvoerig in op de infrastructu-

rele projecten die zijn gerealiseerd 

of in gang gezet. ‘Op sociaal ge-

bied timmert De Bilt aan de weg. 

Met het landelijk voorbeeldproject 

MENS wordt voorgesorteerd op de 

drie grote decentralisaties.’ Poot 

noemt De Bilt een zeer vitale ge-

meente waarin mensen oog hebben 

voor elkaar en waarin het in de po-

litiek niet alleen gaat om het gelijk 

hebben, maar om vooral samen dit 

gelijk te krijgen. Johan Slootweg 

(SGP) noemt de niet gerealiseerde 

bezuinigingen een punt van zorg. 

‘Naarmate je verder gaat bezuini-

gen en steeds dieper gaat, wordt 

het lastiger die bezuinigingen te re-

aliseren.’ Hij vraagt aandacht voor 

vestigingsplaatsen voor bedrijven 

op de langere termijn.

Spaarvarken

Nico Jansen (ChristenUnie) con-

stateert dat op verschillende plaat-

sen het ietsverkeer ondergeschikt 
gemaakt wordt aan het auto- en 

busverkeer. Hij maakt zich zorgen 

over de ontsluiting van De Leijen 

tijdens de tunnelbouw. Omdat er 

geen dorpshuis is, pleit hij voor een 

ontmoetingsplek in Maartensdijk. 

Jansen dient vijf moties in. Ebbe 

Rost van Tonningen (Beter De Bilt) 

is tevreden over de nieuwe tunnel. 

Dat is hij na aanvankelijke scepsis 

ook over de viering van 900 jaar 

De Bilt. ‘Ik heb enorm genoten van 

het muziekweekend dat een enor-

me samenbindende kracht bood en 

zichtbaar maakte wat er allemaal in 

deze gemeente gebeurt.’ Hij noemt 

een aantal speerpunten van zijn par-

tij. Een solide inancieel beleid, de 
lokale economie stimuleren, duur-

zaamheid en eigen kracht van de 

burgers. Hij staat zeer kritisch te-

genover samenwerking met andere 

gemeenten. Aan het eind van zijn 

beschouwing biedt hij de voorzit-

ter een spaarvarken afkomstig  uit 

Oekraïne aan. ‘Daar moet je met 

veel minder middelen zien rond 

te komen en misschien is dat een 

voorbeeld. Wij kunnen met minder 

middelen minstens zo gelukkig zijn 

als we nu zijn.’ 

College

De vragen en opmerkingen uit de 

beschouwingen worden daarna in 

twee termijnen door het college 

behandeld. Wethouder Bert Kam-

minga begint zijn bijdrage met een 

betoog waarin hij ingaat op publi-

caties in de media en uitspraken 

van Bilts Belang en Beter De Bilt, 

die hij kwaliiceert als redeloos, pa-

ranoïde, schaamteloos. Hij citeert 

een uitspraak van L.W.Verhoef 

uit een artikel in De Vierklank: 
‘Waar het geld aan uitgegeven is 

of waarom deze tegenvallers niet 

aan de gemeenteraad worden ge-

meld kan alleen duidelijk worden 

na een grondig boekenonderzoek.’ 

Kamminga: ‘Hier staat met zoveel 
woorden dat het college kennelijk 

de boekhouding zodanig heeft in-

gericht dat tien jaar lang én accoun-

tant én toezichthouder én dus raad, 

om de tuin konden worden geleid. 

Als ik een bedrijf had en een derge-

lijke beschuldiging aan mijn adres 

kreeg deed ik wegens laster aangif-

te bij de politie. Maar in de politiek 

is alles toegestaan.’

Begroting 2014 krijgt steun
van gemeenteraad

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 7 november de laatste begroting van deze zittingsperiode 

ongewijzigd vast. Een wijzigingsvoorstel van Bilts Belang om de verordening 

onroerendezaakbelastingen 2014 aan te passen krijgt geen steun van de raad.

De fracties van Bilts Belang en de SP stemden tegen de begroting. 

Tijdens een schorsing vindt overleg plaats over ingediende moties.

Etiënne van Buren: 

Bij bezuini  gingen goed kijken waar 

het kan en waar het niet kan.’

Koninklijke Onderscheiding 

voor brandweerman 
De heer D. Gielen (58) te De Bilt is benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje Nassau. Burgemeester A.J. Gerritsen 

reikte hem deze onderscheiding uit op zaterdag 9 november 

in hotel-restaurant De Biltsche Hoek te De Bilt.

De heer Gielen is koninklijk onderscheiden vanwege zijn grote ver-

diensten voor de Biltse brandweer. Van 1975 tot 2013 is betrokkene ac-

tief geweest voor de vrijwillige brandweer van De Bilt, post Bilthoven. 

Hij heeft hiermee een langdurige bijdrage geleverd aan de openbare 

orde en veiligheid in zijn woonplaats en de regio. Hij kan worden ge-

kwaliiceerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenle-

ving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. 

Een onderscheiding en bloemen voor het echtpaar Gielen. (foto  

Henk van de Bunt)

Bilts hoogkruis, 
geschiedenis in steen

De onthulling van het Bilts Hoogkruis, het robuuste stenen monument 

ter ere van de Bilts-Ierse geschiedenis, krijgt een papieren toegift. Op 

dinsdag 19 november presenteert initiatiefnemer Gert Landman zijn 

boek: ‘Bilts Hoogkruis, geschiedenis in steen’. Ook kunstenaar Jelle 
Steendam is daar bij. 

In ‘Bilts Hoogkruis, geschiedenis in steen’, beschrijft Landman de ‘Ier-

se connectie’ in de Biltse ontstaansgeschiedenis en hoe de droom om 

een Keltisch hoogkruis in Biltse grond te planten werkelijkheid werd. 

Daarnaast worden alle afbeeldingen op het hoogkruis uitgebreid be-

schreven en in hun historische context geplaatst. Het eerste exemplaar 

van het boek zal door de auteur worden aangeboden aan R.W. baron 

van Boetzelaer, een achterneef van dr. C.W.T. baron van Boetzelaer, die 

in 1931 het park stichtte en aan de gemeente De Bilt schonk.

Muziek

Het programma in de Bilthovense Boekhandel begint om 18.00 uur met 

muziek van de Bilthovense folkband ‘Fiddler’s Green’. Daarna zal Gert 

Landman de belangstellenden kort toespreken en het eerste exemplaar 

aanbieden. Na de presentatie kan er worden nagepraat met een glaasje 

wijn of Ierse whiskey en is de verkoop geopend. Op vrijdagmiddag 22 

november zal Gert Landman bij Boekhandel Bouwman in De Bilt  van 

15.00 tot 17.00 uur een signeersessie houden. (Rob Jastrzebski)

Medio november 2013 verschijnt het boekje ‘De toekomst 

van de Gemeenteraad’. Vooraanstaande deskundigen 

werkten mee aan de uitgave. Gemeenteraadslid Ebbe Rost 

van Tonningen van Beter De Bilt is daarvoor geïnterviewd.

Is de gemeenteraad of B&W de regisseur van de lokale 

democraie? Of worden grote veranderingen buiten de 
gemeenteraad om geregeld? Wordt de kennis van burgers 
voldoende gebruikt? Is de gemeentekas goed beheerd?
Denk mee, doe mee! Mail: info@beterdebilt.nl

Heet de 
gemeenteraad
nog toekomst?
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SALADE-TRIO

HUISGEMAAKT VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

NIEUW!

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Huisgemaakte 

Mortadella…

Smulsalade 
Filet Americain
Ei-bieslooksalade

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Ardenner boterhamworst

Kipfilet

Schouderham 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 14 november 
t/m woensdag 20 november

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

Wilt u onze extra aanbiedingen online 

ontvangen? Download dan nu de x
xiyou 

app. Kies ons als w
inkel en u profitee

rt 

direct van onze aa
nbiedingen!

100
gram 2.49

500
gram 5.50

500
gram 4.98

100
gram 1.25

500
gram 5.50

Eendenborstfilet

Lekker en makkelijk…
Varkenshaas in 
peperroomsaus

Hacheevlees

Grieks braadstuk
Lekker gevuld met 
gedroogde vruchten

Riblappen

SUPERSTUNT…! Nieuw!

Italiaans duo…

Lekker voor het weekend…

ONZE WEDEROM 
BEKROONDE 
ROOKWORST… 4 

voor 10.-

HUISGEMAAKT VLEESWAREN-TRIO

Voor uw bedrijfs- en privé-kerstpakketten/eindejaars-geschenken bent u bij ons aan het goede adres. 
Talloze mogelijkheden!

We hebben weer heerlijke wildpate’s! 

Fazant, wildzwijn en reebok…

HEERLIJKE SNACKMIX

PARMAHAM & SALAMI

100
gram 0.99

2 x 100
gram 4.98

STOMPETOREN 

ROMIG JONG

VERS GEBRANDE 

HUISMIX

GEITENKAAS 

BELEGEN

VERS GEBRANDE 

DJAKARTAMIX
500

gram 6.98

500
gram 4.50

100
gram 1.25

100
gram 1.25

ONZE WEDEROM 

10.-

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Alléén DONDERDAG

Sperziebonen ___ 500 GRAM  0,70
OP = OP !!!

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70
o.a. boerenkool, zuurkool en hutspot!

Vers van de Traiteur
Psari Plaki
GRIEKS STOOFGERECHT MET KABELJAUW

________________________ 100 GRAM 1,25
Gekon� jte Eendebout
MET PUREE, ZUURKOOL EN GEBAKKEN 

RAUWE HAM _____ PER PERSOOON 9,95
Varkenshaas
IN CHAMPIGNON ROOMSAUS EN 
GEB. AARDAPPELS ____ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse sushi!!!

De Lekkerste CLEMENTINES      per kistje

Vraag niet hoe het kan... maar pro� teer ervan!!!

Vers gesneden

Andijvie __________400 GRAM 0,99
 
Comice Handperen
____________________HÉÉL KILO 1,25
 
Spaghetti 
MET SCAMPI’S EN RUCOLA __100 GRAM 1,25

MAANDAG 18, DINSDAG 19 
EN WOENSDAG 20 NOVEMBER

Vers gesneden

Snijboontjes ____  400 GRAM 1,49
Sap... Sap... Sap...

Perssinaasappels __ 2 KILO 1,99

1,99
± 30 STUKS
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Leyenseweg

Berla
gelaan

Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 13 t/m dinsdag 19 november 2013

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

Acties zijn geldig in de Hoogvliet supermarkt aan de Leyenseweg 127 

(bij zwembad Brandenburg en Action in Bilthoven)

8.99
Per liter 1.25Heineken 

Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
12.99

4.984.984.984.

kilo

 Kipfi let 
Kilo

0.890.890.890.

kilo

 Bananen 
Kilo

Spaar voor het 
Hoogvliet 
MeMo spel!
1 MeMo steen gratis bij iedere € 15,-

aan boodschappen en elke week
bij diverse actieproducten!

Hier vindt u ons!Hier vindt u ons!Hier vindt u ons!Hier vindt u ons!Hier vindt u ons!Hier vindt u ons!Hier vindt u ons!Hier vindt u ons!

 Kipfi let 
Kilo

Spaar ze
alle 56!

Spaar voor het
Hoogvliet 
Spaar voor het
Hoogvliet 
Spaar voor het

Lezing Frank Westerman

Frank Westerman groeide op in 

Assen en studeerde Tropische Cul-

tuurtechniek aan de Landbouw-

universiteit Wageningen. In 1992 

vestigde Westerman zich als Volks-

krant-correspondent in Belgrado. 

Over deze tijd publiceerde hij in 

1994 ‘De Brug over de Tara’ - zijn 

debuut. In de recensies werd vaak 

de nadruk gelegd op de stijl en het 

schrijversvakmanschap van Wes-

terman: ‘Westerman is niet alleen 

journalist, maar ook een schrijver, 

en wel een hele goeie.’

Eind 2013 verschijnt ‘Stikvallei’: 

Stikvallei demonteert elk facet 

van deze massale, raadselachtige 

sterfte. In zijn beeldende stijl toont 

Frank Westerman drie gezichten 

van dezelfde gebeurtenis. Hij voert 

de lezer mee door het woud van 

verhalen dat in vijfentwintig jaar uit 

de compost van de feiten is opge-

schoten. Welke woorden en beelden 

hebben zich aan de feiten gehecht 

en hoe zijn die uitgegroeid tot my-

thes? Hoe ontstaan verhalen?

De lezing is woensdagavond 20 

november in de Bilthovense Boek-

handel, Julianalaan 1 te Bilthoven. 

Aanvang 20.00 uur. Vooraf aanmel-

den s.v.p. op tel. 030 2281014 of 

info@bilthovenseboekhandel.nl.

Russische liefde 

voor Franse kunst

Donderdag 21 november om 10.00 

uur geeft kunsthistorica Cora Roo-

ker in Bibliotheek Bilthoven een 

lezing naar aanleiding van de ten-

toonstelling ‘Gauguin, Bonnard en 

Denis. Een Russische liefde voor 

Franse kunst’ in de Hermitage Am-

sterdam (nog te bezichtigen t/m 28 

februari 2014). De achtergronden 

van het werk worden uitgebreid 

toegelicht aan de hand van gepro-

jecteerde afbeeldingen. 

De Hermitage Amsterdam besteedt 

aandacht aan drie grote namen uit 

de Franse schilderkunst eind ne-

gentiende en begin twintigste eeuw: 

Gauguin, Bonnard en Denis. Na de 

doorbraak van het impressionisme 

zochten zij naar nieuw artistieke 

wegen. Zij verenigden zich met 

andere kunstenaars als Vallotton en 

Vuillard onder de naam les Nabis: 

‘profeten’. De Nabis leggen de na-

druk op kleur, gevoel, symbool en 

verbeelding. Zij zochten de gren-

zen op tussen hoge en lage, tussen 

beeldende en toegepaste kunst. Hun 

werk was al snel geliefd in Parijs, 

maar ook in Moskou. Aanvang: 

10.00 uur. Kaarten: www.ideacul-

tuur.nl of in de bibliotheek. 

Herfstconcert

Orkest SDG uit Tienhoven geeft op 

zaterdag 16 november haar Herfst-

concert: ‘Let Us Entertain You…’. 

Het orkest uit Tienhoven staat sinds 

het voorjaar van 2013 onder diri-

gent Peter van Dinther die samen 

met de concertcommissie alles uit 

kast heeft gehaald om er een uit-

stekend themaprogramma van te 

maken. Het concert is in het Dorps-

huis ‘De Veenkluit‘ aan de Ds. Ul-

ferslaan 25 te Tienhoven, aanvang 

20.00 uur. De zaal is vanaf 19.50 

uur open. Toegangsprijs 5 euro, 

Kinderen gratis. Vanaf 19.30 uur 

staat er in het Dorpshuis een gratis 

kopje kofie of thee klaar. Zie www.
sdgtienhoven.nl



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212

VOLLE KAART

5 EURO
WAARD

UW VOLLE SPAARKAART LEVERT OOK KORTING OP BIJ

10 LOKALE TOPWINKELS
Apotheek Maertensplein
Atelier Wol & Zijde
Drogisterij Van Rossum
Hairdesque
Hubo
Kok Stomerij en Lederwaren
Karin van der Willigen
Las Flores
Nagel Fashion
Vink Witgoed

Uw volle kaart is direct 5 euro waard bij alle 
deelnemende winkels. Zowel lokaal als landelijk.
Zie voor de landelijke actievoorwaarden de achterzijde 
van de spaarkaart en let op eventuele afwijkende 
voorwaarden van lokale deelnemers.

ÉN 19
LANDELIJKE
KETENS

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)

Atlas Sports | Tolakkerweg 217 | 3738 JM Maartensdijk
0346-210592 | info@atlasfysio.nl - www.atlasfysio.nl

NIEUWE 

GROEPSLESSEN 

VANAF

NOVEMBER

2013

Pilates Cross-itBoks-it
YogaKettlebel Bodyattack

BootcampFitness

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Kaiserbroodjes 4 + 1 gratis
·         Nieuw !  Appel-abriko-
zen kruimeltaartje € 5,95

Speculaasbrokken 
nu € 3,95

Er zijn weer speculaaspoffers
4 stuks € 3,25

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

De leukste voor

2014 
vind je bij Primera.

Vanaf H 9,95

Scheurkalenders 

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Vierklank

Alleen m'n nagels nog 
en ik ben weer 
klaar voor de 
volgende date!

Herfstaanbieding
Manicure behandeling van: € 15,- voor  € 11,25
Nieuwe set acryl/gelnagels van: € 45,- voor € 33,75
Opvullen acryl/gelnagels van: € 35,- voor  € 26,25
Gelpolish van: € 25,- voor € 18,75

French manicure of nail art gratis bij de behandeling

Bianca's Nail Fassion
Voor info bel 06-50839418
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advertentie

www.arttraverse.nl

Opening zondag 17 november 
om 15.00 uur 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

17 nov. 2013 | 7 jan. 2014

Anja Vosdingh Bessem
BEELDEN EN TEKENINGEN

YvonneMaya Bakker
GESCHILDERDE BOEKOBJECTEN, 
SCHILDERIJEN, (DIGITALE)COLLAGES

Voor veel alleenstaanden geldt, dat 

er dagen zijn waarop men geen an-

dere stem hoort dan de eigen stem 

of iemand op radio of TV. Voor 

degenen die graag dagelijks met 

iemand willen praten, is de tele-

fooncirkel niet in eerste instantie 

bedoeld. Eén van de coördinato-

ren is Sonja van Eck: ‘Stel u bent 

een oudere alleenstaande die nog 

steeds zelfstandig woont. U gaat 

‘s nachts even naar het toilet, valt 

over de badmat en kan helaas niet 

op eigen kracht meer naar uw 

bed terug of uw telefoon pakken. 

Niemand die weet dat u niet lekker 

in uw bed ligt en aannemende dat 

u niet veel bezoek krijgt, dan zou 

het kunnen gebeuren dat u een paar 

dagen alleen blijft liggen waar u 

ligt. Tenzij u behoort tot de plaat-

selijke ‘telefooncirkel groep. De 

telefooncirkel is er voor iedereen 

die behoefte heeft aan regelmatig 

contact ter controle, bijvoorbeeld 

uit veiligheidsoverwegingen. Of 

omdat u minder mogelijkheden 

heeft om anderen te ontmoeten 

door uw leeftijd, handicap of ziek-

te. Het geeft een gevoel van zeker-

heid als iemand regelmatig infor-

meert of alles in orde is en of men 

weer tijdig en gezond ontwaakte. 

Vooral als u alleen woont of moei-

lijk de deur uit kunt. Bovendien is 

het gewoon gezellig als er iemand 

belt’.  

Vrijwilliger

De telefooncirkel bestaat uit deel-

nemende cliënten en vrijwilligers. 

Eén van de cirkelvrijwilligers be-

gint ‘s ochtends om negen uur de 

eerste persoon van de cirkel te 

bellen. Deze meneer of mevrouw 

neemt de telefoon op, zegt dat alles 

goed gaat en deze cliënt belt de vol-

gende van de lijst. Sonja van Eck: 

‘Zo loopt de cirkel dus door totdat 

de laatste van de rij weer de des-

betreffende vrijwilliger(st)er belt. 

Binnen een kwartier is duidelijk 

of iedereen een goede nacht heeft 

gehad en dus weer is opgestaan. 

Deze cirkel draait elke dag, dus ook 

op zon – en feestdagen. Stel dat 

iemand niet de telefoon opneemt, 

dan wordt een door de cliënten ge-

noemde contactpersoon met sleutel 

van deze cliënt gewaarschuwd ,die 

dan even ter plaatse poolshoogte 

gaat nemen eventueel samen met 

de Rode Kruis vrijwilliger’.

Alleen

Ook in Maartensdijk wonen vele 

alleen-gaanden en alleenstaanden 

zelfstandig. Deze telefooncirkel, 

die met ingang van januari a.s. gaat 

draaien, zorgt er mede voor dat men 

nog langer zelfstandig kan blijven 

wonen, met het zekere gevoel dat 

het in ieder geval elke ochtend 

bij iemand bekend is hoe het met 

iemand gaat. Een hele geruststel-

ling, zeker ook voor de eventuele 

kinderen. De organisatie in Maar-

tensdijk is ‘rond’; er zouden meer 

alleen-gaanden en alleenstaanden 

tot de cirkel toe kunnen treden. 

Vandaar deze uitvraag: ‘Heeft u 

belangstelling om als cliënt vanaf 

januari 2014 mee te gaan draaien 

in deze telefooncirkel? Neem dan 

in dat geval contact op met Sonja 

van Eck telefoon 0346 213156 of 

06 51081776.

Dagelijks contact via telefooncirkel
door Henk van de Bunt

De Telefooncirkel biedt een vast moment waarin u dagelijks contact heeft met een vast 

contactpersoon die vraagt of alles in orde is. De telefooncirkel is een groep mensen die elkaar 

dagelijks belt. Dat gebeurt meestal in een vaste volgorde, zodat men steeds door dezelfde 

persoon wordt gebeld. Daarna belt men zelf de volgende van de lijst. Reeds vele jaren 

organiseert Het Rode Kruis ‘De Telefooncirkel’ en al meer dan dertig jaar werkt deze o.a.

in De Bilt- Bilthoven tot ieders tevredenheid.

Boukje Andringa (links) en Sonja van Eck: beiden betrokken bij de op 

1 januari te starten telefoonlijn.

Steunpunt Mantelzorg De Bilt is 

een onderdeel van de Stichting 

Mens De Bilt. Onder mantelzorgers 

verstaan zij mensen die langdurig 

zorgen voor hun zieke of gehandi-

capte kinderen, ouders, familiele-

den, vrienden of buren. Deze hulp 

wordt meestal verleend uit liefde 

of persoonlijke betrokkenheid. Het 

Steunpunt biedt verschillende vor-

men van ondersteuning maar orga-

niseert ook informatiebijeenkom-

sten, cursussen en contactgroepen 

en is betrokken bij de organisatie 

van de maandelijkse bijeenkomsten 

voor het Alzheimer Cafè De Bilt.

Dag van de Mantelzorg

Jaarlijks krijgen mantelzorgers 

in het hele land op de Dag van de 

Mantelzorg erkenning voor hun 

waardevolle werk. Mantelzorgers 

zitten vaak vol verhalen over de 

mogelijkheden en onmogelijkhe-

den die zij tegenkomen in het da-

gelijks leven. Hun inzet en vaak ja-

renlange onvoorwaardelijk zorgen 

roepen bewondering op. 

De heer Wessels uit Bilthoven ont-

ving op woensdag uit handen van 

wethouder Herman Mittendorff en 

in het bijzijn van mantelzorgcon-

sulent Lauk Spelberg het mantel-

zorg presentje. De heer Wessels is 

83 jaar en zorgt al 25 jaar voor zijn 

vrouw die lijdt aan hartklachten, 

de ziekte van Parkinson en kanker. 

Zij krijgt hulp bij het aankleden en 

wassen en ze hebben huishoude-

lijke hulp. Verder helpt hij haar bij 

alles door de dag heen. ´En dat is 

veel. Ik doe de boodschappen, kook 

het eten, dek de tafel, ruim weer af 

en doe de afwas, maar ook de was, 

de strijk en nog veel meer. Ik was 

vroeger vrachtwagenchauffeur en 

heb in Korea gevochten. Dat was 

wel even wat anders. Het valt mij 

soms zwaar, dat moet ik eerlijk be-

kennen´. Hij is blij met de aandacht 

en het bezoek van de wethouder die 

geïnteresseerd luistert naar vooral 

de verhalen uit Korea. Naar de Ver-

wenmiddag gaat de heer Wessels 

niet. ´Mijn vrouw kan niet mee en 

ik wil haar daarvoor niet zo lang 

alleen thuis laten´. Wel gaat hij 

eenmaal per week bridgen in de 

Duiventil en koffi e drinken in de 
Bremhorst. ´Ik zeg dan altijd pre-

cies hoe laat ik weer thuis ben en 

daar houdt ik mij dan ook aan´.

Dag van de Mantelzorg 
door Marijke Drieenhuizen 

Woensdag 6 november werden alle bij het Steunpunt Mantelzorg De Bilt

bekende mantelzorgers verrast met een cadeautje uit de Wereldwinkel

en een uitnodiging om mee te doen aan de Verwenmiddag. Tweehonderd presentjes

werden rondgebracht en 60 mantelzorgers namen deel aan de middag met verschillende 

workshops en een gezamenlijke stamppotmaaltijd.

De heer Wessels uit Bilthoven ontving op woensdagmorgen uit handen van 

wethouder Herman Mittendorff en in het bijzijn van mantelzorgconsulent 

Lauk Spelberg het mantelzorg presentje afkomstig van de Wereldwinkel:een 

schaaltje met een geurkaarsje.

Enthousiaste breisters gezocht
In het woonzorgcentrum De Koperwiek wordt iedere donderdag (van 

10.00 tot 11.30 uur) samen gezellig gebreid en gehaakt voor het Na-

tionaal Ouderenfonds. De breisels binnen Samen Breien project ver-

kopen de breiclubs zelf of worden verkocht via het Ouderenfonds. De 

opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om in nog meer plaatsen ge-

zellige breiclubs op te starten. 

Gezellig samen breien en ha-

ken, met jong en oud, zorgt voor 

nieuwe sociale contacten en helpt 

eenzaamheid tegen te gaan. Het 

Ouderenfonds roept iedereen op 

om de breipennen van zolder te 

halen en artikelen te breien. 

Er is nog plaats bij de breiclub in 

de Koperwiek: neem contact op 

met Riet van Verseveld via 030-

2766889. Het adres van de Ko-

perwiek is Koperwieklaan 3 in 

Bilthoven. 

Ouderen betreden 
computerwereld 

In wijkrestaurant Bij De Tijd werden belangstellende senioren van De 

Bilthuysen op dinsdag 29 oktober getrakteerd op een heuse computer-

les. Deze les werd gegeven in het kader van de vrijwilligersactiviteiten 

van de gemeente De Bilt. Na een gezellige kennismaking en een uit-

gebreide lunch nestelden de ouderen zich achter de laptops om kennis 

te maken met de wondere wereld van de computer. Computers ken-

nen voor de jongere generaties nog nauwelijks geheimen. Maar hoe 

anders is dat voor mensen in het verzorgingshuis. De enorme opmars 

van internet, social media en digitale informatie-uitwisseling is groten-

deels aan hen voorbij gegaan. Vandaar dat het idee werd opgevat om de 

ouderen een les te geven in de basisbeginselen van de computer. Hoe 

verstuur je een mail? Hoe kan je informatie opzoeken op het internet? 

Waar kan ik terecht voor fi lmpjes, liedjes of foto’s? Kortom een ken-
nismaking met de grondbeginselen van de digitale wereld. 

Door middel van intensief 1-op-1 contact maakten de ouderen kennis 

met de verschillende zoeksystemen en mailprogramma’s op de computer.

Het Lichtruim bezorgt Reinaerde

een plek van onschatbare waarde

het biedt met een baan

een zinvol bestaan

en zo hoort het toch op deze aarde

Guus Geebel Limerick
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Bakken als biefstuk. Heerlijk mals, in eigen huis gerijpt

RUNDER ENTRECOTE .....................100 GRAM € 2,15

Mals rundvlees, kruidencrème, rucola, kaas & pijnboompitjes

CARPACCIO ROLLADE ...................100 GRAM € 2,25

Bakken als biefstuk. Lekker gemarineerd en gekruid

STEAK BANADORA ............................. 4 STUKS € 7,00

Van ons bekende rundvlees: om te stoven; ca 2½ tot 3 uur. 

Boterzacht

RUNDERRIBLAPJES .......................... 500 GRAM € 6,25

Ja ja, ze zijn er weer. Om te stoven, voor de liefhebbers

TAMME KONIJNENBOUTEN
....................................................500 GRAM NU SLECHTS € 6,25

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. ui, spekblokjes, varkensmedaillons en marinade

JÄGERPANNETJE ..................................100 GRAM € 1,50

Gemarineerd in een heerlijke knoflook marinade. Kort bakken

LAMSRIBKOTELETJES .....................100 GRAM € 2,25

Puur rundvlees, lekker gekruid. Voor de stoere mannen & dames

MACHOBURGERS .............................. PER STUK € 2,50

Uit onze poeliershoek: om zelf te braden in de pan of oven

KIPDRUMSTICKS ...................................... 1 KILO € 5,98

Uit onze traiteurhoek:

met o.a. rundvlees, rode wijn, spekjes en zilveruitjes

BOEUFF BOURGUIGNON ............ 500 GRAM € 6,25

Van ons bekende varkensvlees: heerlijk mals & mager

SPEENVARKENSPEKLAPJES ...... 500 GRAM € 4,98

Panklaar. Gekruid & gezouten; lekker zachtjes braden

GEHAKTSTAAFJES ............................... 3 STUKS € 3,30 

Lekker beleg uit eigen worstmakerij

OVENGEBAKKEN SPEK ..................100 GRAM € 1,75

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 16 november. Zetfouten voorbehouden.

Uw verfspecialist in de regio
Bij ons kunt u terecht voor al uw schildersbenodigdheden en 

advies maar ook voor de verhuur van steigers en ladders

maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00

zaterdag van 09:00 tot 13:00 

Rembrandtlaan 7, 3723 BG Bilthoven

T: 030 2000 212  E: info@verhuisbilthoven.nl
www.verfhuisbilthoven.nl

       /VerfhuisBilthoven
Onderdeel van: Schildersbedrijf Corn. de Groot ‘kwaliteit sinds 1965’

  

Fabulous–Vi ntage .com
s i eraden  u i t  de  V s

ZONDAG 17 EN 24 NOVEMBER 
SIERADENPARTY/OPEN HUIS
14.00-17.00 uur
Kerkdijk 127, 
3615 BD Westbroek
(achter nr. 131)

MEGA
CRISISKORTING
TOT WEL 50 % 

Kom vrijblijvend 
kijken en passen, 
met een vriendin 
of alleen

Nieuwstraat 100 – 3732 DP De Bilt   Tel. 030-220 2994

G. van der Meyden
Ambachtelijke Schoenmakerij

Al meer dan 30 jaar uw schoenmaker

Tevens gecertificeerd schoenreparateur:

Nieuwstraat 100 - 3732 DP De Bilt  Tel. 030 220 2994

  

Ook voor uw origineel
genaaide zolen gaat u naar

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323
Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs

Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten, 
bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 

Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

Kerstdiner zat. 21 dec. aanvang 17.00 uur 
inschrijven tot 17 dec. kosten € 23.00

Jazzdans voor tieners
Tieners van 11 en 12 jaar kunnen inschrijven 
bij het jazzdansen op vrijdag. 
De les wordt gegeven van 16.30-17.30 uur. 
Kosten € 33,- per kwartaal.

Computer beginnerscursus
WVT start een computercursus Windows 7 
voor beginners op de maandagmiddag van 
13.30-15.00 uur. Kosten € 90,- voor 10 lessen 
inclusief cursusmap.

Kleuter- en kinderdans 
Voor kinderen uit schoolgroep 1 is op 
woensdagmiddag van 15.00-15.45 uur ‘kleu-
ter- en kinderdans’. Inschrijven voor deze 
populaire activiteit is mogelijk! 
Kosten € 21,- per kwartaal.

Voor meer informatie: 
030 2284973 of info@vvsowvt.nl

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, 030 2284973

www.vvsowvt.nl

Verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

15 Kunst-

kaarten

Ayla Corstanje-Uncu

Ernest Joachim

Martin Klopstra

Irma van Koningsbruggen-Pruis

Lia Koster

Ageeth van den Oever

Daniëlle Orelio

Marian van Puyvelde

Ansèl Sandberg

Fred van de Siepkamp

Dominiek Steinmeijer

Marcel Timmers

Auke Wassenaar

Eric van Wattum

Rolf Wolters

15x Balans in kunst

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

- Deze week -

Ossenhaas 
met paddenstoelensaus  € 15,00 

Gebakken tongscharilet  € 15,00

Zelfbediening in de oranje tent

Bij Johan & Esther groente & fruit

Dat scheelt een linke duit!

Iedere vrijdag op de markt in Bilthoven.

Sperziebonen 1 kilo € 1,50

Spruiten  1 kilo € 0,79 
Bredase

Muscaatdruiven 1 kilo € 1,50

Sinaasappelen 1 kilo € 0,99
hand-pers

aanbieding alleen geldig op vrijdag 15-11-2013
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Er is veel te zien en te beleven op 

de expositie, die duurt tot 7 januari 

2014. Zo is van Anja een keuze uit 

bronzen beelden te zien. Deze i-

guren zijn vaak vrouwen met volle 

borsten en billen, soms alleen, soms 

met een man of met een andere 

vrouw. Deze iguren zijn veelal 
vormgegeven in erotische poses. 

Anja maakt al lange tijd afbeeldin-

gen van wulpse, volle vrouwen. De 

inspiratie voor de sterk sensuele en 

erotische poses van sommige van 

deze iguren kwam uit onverwachte 
hoek. 

“Ik nam deel aan een kunstproject 

over het Hooglied in het Bijbels 

Museum in Amsterdam. Als voor-

bereiding ging ik over en in het 

Bijbelboek Hooglied lezen. Er ging 

een wereld voor me open: het is 

prachtige erotische poëzie. Dat had 

ik in de Bijbel nooit verwacht. Door 

dit kunstproject ben ik die erotiek 

meer gaan toepassen bij de beelden 

die ik maak.”

Boekobjecten

YvonneMaya heeft voor de exposi-

tie landschapschilderijen en boek-

objecten uitgezocht. Boekobjecten 

zijn boeken met een harde kaft, 

gemaakt uit een lange beschilderde 

strook papier. De objecten zijn als 

een open- of dichtgeslagen boek 

plat neer te leggen, maar ook recht-

op te zetten waarbij de bladzijden 

als een harmonica uitwaaieren. De 

stroken papier hebben een lengte 

van ruim drie meter met een schil-

dering waarin aardse en kosmische 

landschappen in elkaar overgaan 

en uit elkaar voortkomen. Yvonne-

Maya maakt geen traditionele maar 

abstracte landschappen. Zij geeft 

tijdens haar werk het toeval een 

bepalende rol. Ze gebruikt bijvoor-

beeld vele lagen beschilderd trans-

parant vloeipapier of maakt colla-

ges van gescheurde schilderingen.

Samenhang en contrast

Het bijzondere van de samenwer-

king tussen beide kunstenaars is 

dat Anja en YvonneMaya sterk ver-

schillend werk maken, maar bij de 

expositie juist de verbinding zoe-

ken. Anja over deze interactie: “We 

hebben er geen speciale boodschap 

bij, maar het werkt gewoon goed. 

Een landschapschilderij van Yvon-

neMaya met daarvoor een bronzen 

beeldje van mij geeft een bepaalde 

samenhang en harmonie. Het is 

alsof de twee bij elkaar horen, het 

beeld in het landschap. Maar het 

werkt ook contrasterend: de iguur 
wordt in het landschap méér een i-

guur en het landschap wordt door de 

iguur ervoor méér een landschap.” 

Deze verbinding treedt op nog een 

manier op. YvonneMaya projecteert 

met een beamer ruim 200 foto’s van 

abstract-landschappelijke pagina’s 

uit de geschilderde boekobjecten 

die in elkaar overvloeien. Vóór de 

projectiemuur staat een bronzen 

beeld van Anja dat de wisselende 

geprojecteerde vormen en kleu-

ren opneemt. Het beeld zelf wordt 

opgenomen in de geprojecteerde 

achtergrond. Tegelijk wordt de pro-

jectie interessanter omdat het beeld 

van Anja er een schaduw op werpt 

én er lijfelijk onderdeel van is.

Gezamenlijk

YvonneMaya en Anja volgden hun 

opleiding aan de Rijksakademie 

van Beeldende Kunsten in Amster-

dam: de een aan de schilderafdeling 

en de ander aan de beeldhouwafde-

ling. Ze hebben vaker samen geëx-

poseerd. Deze gezamenlijke expo-

sitie zal dan ook vast niet de laatste 

samenwerking zijn.

Nieuwe expositie in Arttraverse
door Floris Bijlsma

De opening van een nieuwe tentoonstelling in expositieruimte ArtTraverse van het 

gemeentehuis in De Bilt vindt plaats op zondag 17 november om 15.00 uur. Twee kunstenaars 

Anja Vosdingh Bessem en YvonneMaya Bakker tonen allebei hun eigen werk dat een bijzondere 

wisselwerking met elkaar heeft.

Zephyros en Hooglied (foto: Rob Bohle, bewerking: YvonneMaya Bakker)

Enige tijd geleden is Reggeiber 
in De Bilt en Bilthoven begon-

nen met het aanleggen van een 

razendsnel glasvezelnetwerk.  

Onlangs werd een mijlpaal bereikt 

met de aansluiting van de vijfdui-

zendste woning. De familie Elling 

was de gelukkige en kon direct ge-

bruikmaken van het glasvezelnet-

werk. 

Nog circa 10.000 

Op dit moment is Reggeiber in 
Bilthoven-Zuid bezig met het aan-

sluiten van de woningen op het 

glasvezelnetwerk. Hiervoor wordt 

in iedere woning een glasvezelmo-

dem geïnstalleerd. In Bilthoven-

Noord is Reggeiber nog druk aan 
het graven. Als de graafwerkzaam-

heden zijn afgerond, start Regge-

iber ook hier met het aansluiten 
van de woningen op het glasvezel-

netwerk. In totaal zijn er nog circa 

10.000 huizen te gaan. Verwachting 

is dat binnen 7 maanden alle huis-

houdens in het aansluitgebied een 

glasvezelaansluiting in huis heb-

ben. 

Meer informatie.

Inwoners kunnen met vragen over 

glasvezel, de aanleg en glasveze-

labonnementen terecht in de glas-

vezelwinkel van Reggeiber aan 
de Kwinkelier 25 in Bilthoven. De 

glasvezelwinkel is geopend van 

woensdag tot en met zaterdag. Reg-

geiber organiseert tevens een in-

formatieavond in Bilthoven. Alle 

inwoners zijn op maandagavond 2 

december om 19.30 uur van harte 

welkom bij de Werkplaats Kinder-

gemeenschap aan de Kees Boekel-

aan 12. Meer informatie is ook te 

vinden op de website van Regge-

iber www.eindelijkglasvezel.nl/
bilthoven.

Vijfduizendste aansluiting 
De aanleg van glasvezel in De Bilt is zo goed als afgerond. Ook in Bilthoven is men goed op weg. 

Naar verwachting zijn nog voor de zomer van 2014 alle circa 15.000 huishoudens binnen het 

aansluitgebied aangesloten op het netwerk van de toekomst.

Voor de familie Elling was de keuze voor glasvezel snel gemaakt.

Succesvol ondernemen 
is topsport

Mart Smeets en Maarten Ducrot komen op woensdag 27 november naar 

De Bilt om de verkiezing Biltse Ondernemer van het Jaar op te leuren. 
Tussen 17.00 en 18.00 uur, voorafgaande aan de eigenlijke verkiezing, 

vermaken zij het publiek met een uiteenzetting onder de titel ‘Succes-

vol ondernemen is topsport’. 

Vanaf 18.00 uur start de verkiezing. Er zijn drie categorieën: starters, 

bedrijven en winkels. De winnaars wacht eeuwige roem en een beeldje 

van kunstenaar Luigi Amati. Maar eerst kunnen de aanwezigen genie-

ten van een betoog van wielerliefhebbers Smeets en Ducrot. [HvdB]

Vintage sieraden
in Westbroek

De webshop fabulous-vintage.com is een van de weinige aanbieders 

in Nederland van vintage sieraden uit de ifties en sixties. Uniek is dat 
eigenaar Marjolijn Delver uit Westbroek de sieraden niet alleen via in-

ternet verkoopt maar ook via sieradenparties, desgewenst bij u thuis. 

De webshop heeft recentelijk haar aanbod link uitgebreid en staat nu 
boordevol schitterende kettingen, broches, cameeën, armbanden en rin-

gen uit de tijd van (overgroot)moeder. 

De tweedehands Amerikaanse sieraden van fabulous-vintage.com zien 

er duur uit, maar het zijn zeer betaalbare en goed ontworpen juwelen 

van goud- en zilverkleurig metaal met bijvoorbeeld rhinestones/strass, 
micro-mozaïek, frozen glass, emaille of kunststof. Bij iedere nieuwe 

collectie werden passende sieraden ontworpen. Zo’n zestig jaar gele-

den werden ze ontworpen voor de gewone vrouw, maar net zo goed 

gedragen door ilmsterren en beroemdheden en tegenwoordig zien we 
er ook prinsessen en presidentsvrouwen mee.

Op zondag 17 en 24 november is er een sieradenparty en open huis 

van 14.00 tot 17.00 uur op Kerkdijk 127 in Westbroek (achter nummer 

131).

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Pindakaashuis

Nu met gratis pot 

GroenRĳ k Vogelpindakaas

samen

5,99

wk 46. Geldig van 14-11 t/m 20-11. OP=OP

GroenRĳ k 
Vogelpindakaas 
t.w.v. 2,49

GRATIS!
Bij aankoop van dit 
Pindakaashuis

a.s. zondag open
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Opheffings-
leegverkOOp
dagelijks vanaf 

10.00 tOt 18.00 uur!!!
(maandag gesloten)

Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035 - 582 3668
gratis parkeren op eigen terrein

alle dekbedOvertrekken 

50% kOrting!
alle kussens, matrassen 

en bOxsprings 
met hOge kOrtingen

peR 1 jan. 2014 woRdt LinneRie anneLies oveRgenomen

alles mag weg tegen bOdemprijzen 

kOm snel

want 

Op=Op

alles
mag 
weg

In 2002 werd Alant Vrouw opgericht, een centrum 

voor vrouwgerelateerde problemen en daarmee 

de eerste kliniek op het gebied van bekkenbodem-

zorg. Omdat het UMC Utrecht intensief betrokken 

was bij de totstandkoming van dit centrum, wordt 

hier sindsdien optimale specialistische zorg op het 

gebied van de bekkenbodem aangeboden. Alant 

Vrouw is al sinds 2010 onderdeel van Bergman 

Clinics, maar krijgt vanaf januari 2014 ook offi cieel 

de naam Bergman Clinics | Vrouwenzorg. 

Dezelfde kwaliteit van zorg 

Clinic Manager Diana ten Berg: ‘’Deze nieuwe naam 

verandert uiteraard niets aan onze werkwijze. Ons 

specialistenteam zal in samenwerking met het UMC 

Utrecht en de huisartsen dezelfde kwaliteit van zorg 

blijven bieden. Het voordeel van het werken binnen 

Bergman Clinics is dat we onze krachten en expertise 

kunnen bundelen. Dit jaar heeft Bergman Clinics bijvoor-

beeld al haar 19 vestigingen in heel Nederland weten 

te certifi ceren voor het voldoen aan alle veiligheids- en 

kwaliteitseisen. Bovendien staat bij Bergman Clinics de 

cliënt altijd centraal. We horen vaak dat vrouwen zich 

door de warmere sfeer en persoonlijke aandacht bij ons 

meer op hun gemak voelen dan in een ziekenhuis. 

Dat vinden we heel belangrijk.” 

Van begin tot eind dezelfde arts 

In de vestiging in Bilthoven komen vrouwen met bekken-

bodemklachten voor consulten en behandelingen. Is er een 

operatie nodig, dan overlegt de behandelend specialist 

met de cliënte of deze in de kliniek kan plaatsvinden of 

dat daarvoor opname in het UMC Utrecht nodig is. Als er 

wordt gekozen voor opname, dan “reist“ de specialist met 

de cliënte mee. Er staat dus altijd een vertrouwd gezicht 

aan het bed. 

Afspraken met alle verzekeraars 

Net als het reguliere ziekenhuis heeft Bergman Clinics | 

Vrouwenzorg afspraken met alle zorgverzekeraars. 

Karlijn Schweitzer, gynaecoloog bij Bergman Clinics | 

Vrouwenzorg: ‘’We hebben verschillende zorg-

programma’s als incontinentie, blaasontsteking, 

verzakking, afwijkende uitstrijkjes en sterilisatie. 

Dit laatste gebeurt volgens de vrouwvriendelijke 

methode Essure: poliklinisch zonder narcose 

en zonder ‘operatie’. Voor het krijgen van 

goede zorg is het nu van belang dat 

vrouwen ons blijven vinden!’’

Karlijn Schweitzer, 

gynaecoloog bij 

Bergman Clinics | 

Vrouwenzorg

Alant Vrouw wordt Bergman Clinics | Vrouwenzorg

“Kwaliteit en persoonlijke 
aandacht staan altijd voorop.”

“We horen vaak dat vrouwen zich door 

de warme sfeer en persoonlijke aandacht 

bij ons op hun gemak voelen”

Het adres van Bergman Clinics | Vrouwenzorg is Prof. Bronkhorstlaan 10 (gebouw 60) op het terrein van Berg en Bosch in Bilthoven, telefoon 0900-8099 zie ook www.bergmanclinics.nl

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij
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Een commissie bestaande uit Piet 

Steegman, Arjen Gerritsen, Alexan-

der Tchernoff  en Ada van Dis ging 

afgelopen mei aan de slag met de 

voorbereiding van de avond. ‘We 

wilden een symposium organiseren 

waarin wat je in de gemeente ziet 

aan verbindende elementen een 

podium moest krijgen’, vertelt plat-

formvoorzitter Piet Steegman. ‘Er 

werden plannen ontwikkeld en we 

voerden gesprekken met de organi-

saties die zich hadden aangemeld. 

Die kregen de vrijheid om het the-

ma De Verbindende Gemeente op 

hun eigen wijze in te vullen.’

Presentaties

Na de lezing van Rob Bijl geven de 

zes kernorganisaties in twee sessies 

van maximaal tien minuten min 

of meer spectaculaire presentaties. 

‘We hebben gezegd probeer er iets 

leuks van te maken. De burgemees-

ter speelt een belangrijke rol omdat 

hij refl ecteert op datgene wat ge-
bracht wordt om het verbindende te 

verduidelijken. Hij is die avond zelf 

ook de verbindende factor en leidt 

de discussies. Het zijn korte pre-

sentaties waar de burgemeester op 

in kan schieten’, aldus Steegman. 

Andere organisaties krijgen de ge-

legenheid om bijdragen te leveren 

op een ‘muurkrant‘. Die bijdragen 

worden in de pauze ook bij discus-

sies betrokken.  

Organisaties

‘WVT gaat inzicht geven op welke 

manier een buurthuis verbindend 

werkt. De Raad van Kerken doet 

dat over de diaconale hulp aan 

mensen die in het slop geraakt zijn. 

Fairtrade en ontwikkelingssamen-

werking gaan duidelijk maken hoe 

een verbindende samenleving ook 

te maken heeft met mensen buiten 

de landsgrenzen. Er zijn verder pre-

sentaties van Samen voor De Bilt, 

waarmee ook het bedrijfsleven in 

beeld komt, de politiek waarvoor 

voormalig gemeenteraadslid en 

wethouder Hanneke van Heertum 

een bijdrage levert en Stichting 

Mens. Het geheel komt aan bod in 

zes presentaties. 

Manifest

De avond moet leiden tot een ma-

nifest gericht aan alle burgers. Dat 

manifest wordt aan het eind van 

de avond door de voorzitter aan 

de burgers aangeboden. ‘Het is de 

bedoeling dit manifest startpunt te 

maken om de initiatieven die ge-

nomen zijn en waar wij dit podium 

aan gegeven hebben, als inspire-

rende activiteiten te laten gelden. 

Belangstellenden worden van harte 

uitgenodigd om het symposium op 

woensdag 20 november in de Ma-

thildezaal van het gemeentehuis bij 

te wonen. De zaal is open om 19.00 

uur en de aanvang is om 19.30 uur.

Symposium moet leiden
tot Manifest voor de Burger

door Guus Geebel

Het Platform Respectvol Samenleven De Bilt organiseert op woensdagavond 20 november 

in de Mathildezaal van het gemeentehuis een symposium onder de titel: De Verbindende 

Gemeente. Rob Bijl, adjunct directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, zal spreken over 

de sociale samenhang in gemeenten. Zes kernorganisaties geven aan de hand van het thema een 

presentatie over hun activiteiten binnen de gemeente.

Piet Steegman is voorzitter van het Platform Respectvol Samenleven De Bilt.

Openbare bijeenkomst 
over schaliegaswinning

Het voornemen van de regering om vergunning te geven 

voor het (proef-)boren naar schaliegas leidde tot grote 

beroering. Niet alleen in de omgeving van de mogelijke 

boorlocaties kwamen bewoners in actie tegen dit 

voornemen, maar overal in het land. 

Inmiddels hebben acht provincies en ruim honderd gemeentes zich 

‘Schaliegasvrij’ verklaard en nog dagelijks komen er nieuwe bij. Hoe-

wel de aantasting van de omgeving, hinder en risico’s van dit soort 

boringen belangrijke motieven daarvoor zijn, zijn ook de negatieve ef-

fecten op een snelle omschakeling naar duurzame energie daarbij be-

langrijk. Onder druk van het grote verzet is de vergunningverlening 

opgeschort.Echter, uitstel lijkt hier nog geen afstel.

Biltse bodem

Nieuwe kaarten gebaseerd op onderzoek van ondermeer TNO laten zien 

dat ook in de Biltse bodem steenkoolgas kan zitten dat op eenzelfde 

manier gewonnen wordt als schaliegas. Op de kaart wordt een gebied 

aangegeven vanuit het plassengebied bij Maarssen richting Westbroek, 

Maartensdijk, Groenekan naar de Biltse Rading (zie www.schaliegas-

vrij.nl). Dit is het waardevolle weidegebied van het Noorderpark en van 

de Ecologische Hoofdstructuur langs De Bilt. 

Deskundigen

GroenLinks De Bilt wil daarom in een openbare bijeenkomst op woens-

dag 20 november a.s. om 20.00 uur bij WVT aan de Talinglaan 10 te 

Bilthoven van erkende deskundigen horen wat de effecten van scha-

liegaswinning kunnen zijn voor bodem, water en landschap en voor de 

overgang naar de zo noodzakelijke schone energievoorziening.

Sprekers zijn: Peter Polder, Voorbij de Olie Consultancy, van begin af 

betrokken bij anti Schaliegas campagne in Nederland, mede oprichter 

Transition Towns Nederland en TT Den Dolder en Klaas van Egmond, 

hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de Universiteit van 

Utrecht, oud-directeur van het Milieu Plan Bureau en inwoner van de 

Bilt. Hij was een van de 50 prominente wetenschappers die een be-

zorgde brief aan het kabinet stuurde n.a.v. de schaliegaswinning 

FRANK WESTERMAN

STIKVALLEI

20 november

aanvang 20.00

entree € 5,--

www.bilthovenseboekhandel.nl

Dansles leidt tot huwelijk 
dat al 65 jaar duurt

door Guus Geebel

Maandag 11 november was het vijfenzestig jaar geleden dat heer en mevrouw Van Haren-

Verweij in Bilthoven in het huwelijk traden. Locoburgemeester Bert Kamminga kwam 

het echtpaar thuis feliciteren met dit uitzonderlijke huwelijksjubileum. 

De heer en mevrouw Van Haren zijn 82 en 84 jaar oud.

De heer Van Haren is geboren en 

getogen in de Utrechtse wijk Ab-

stede, waar zijn ouders een kruide-

nierswinkeltje hadden. Zijn vrouw 

is een Biltse en woonde toen ze 

elkaar leerden kennen in de Ko-

nijnenlaan in Bilthoven. Ze zat op 

dansles bij dansschool Van Aken 

in Utrecht waar ze hem begeleidde 

toen hij daar op dansles kwam. Ze 

leerde hem de eerste passen en deed 

dat zo goed dat hij er wel mee door 

wilde gaan. 

Ze trouwden op Jagtlust en dat was 

vanaf de Konijnenlaan zo dichtbij, 

dat ze het lopend afkonden. Ze gin-

gen bij haar ouders inwonen en hun 

drie kinderen werden er geboren. Je 

moest toen vanwege de woningnood 

25 jaar zijn om voor een woning in 

aanmerking te komen. In 1954 kre-

gen ze een bovenwoning aan de Ak-

ker en in 1964 verhuisden ze, op hun 

trouwdag, naar hun huidige woning 

in Weltevreden. Daar wonen ze vol-

gend jaar dus vijftig jaar. Ze trouw-

den omdat als je getrouwd was en 

in militaire dienst moest geld kreeg 

uitbetaald. ‘Ik had er echter niet op 

gerekend dat ik afgekeurd zou wor-

den vanwege maagklachten. Die 

waren het gevolg van het slechte 

eten in de oorlog en ik ben er later 

aan geopereerd.’

Het echtpaar heeft drie kinderen, 

vier kleinkinderen en twee ach-

terkleinkinderen. Zijn brood heeft 

Van Haren steeds achter het stuur 

verdiend. Hij begon als chauffeur 

bij een groentegrossier in Utrecht 

en reed op de stadsbus in Utrecht. 

Voor Heijbroek reed hij een jaar of 

acht met een viertonner door het 

land en bij Drankenhandel Raak 

was hij enige tijd ladingmeester. 

De mooiste tijd van zijn werkzame 

leven had hij als directiechauffeur 

bij de Grontmij. Daar sloot hij zijn 

loopbaan na twintig jaar af. Van Ha-

ren is zich daarna gaan wijden aan 

zijn hobby, sleutelen aan auto’s. ‘Ik 

heb tot mijn 79ste onder auto’s lig-

gen sleutelen.’ Hij rijdt nog steeds 

auto en nog altijd schadevrij. 

Van Haren is goed gezond en ge-

bruikt geen medicijnen. ‘We wo-

nen nog thuis en ik help wat in het 

huishouden. Zolang we samen zijn 

gaat dat en daar zijn we erg rijk 

mee.’ Mevrouw van Haren volgde 

de huishoudschool en was tot hun 

trouwen hulp in de huishouding. 

Zij was altijd heel sportief en deed 

aan yoga, gymnastiek en zwemmen. 

Iedere morgen om zeven uur lag ze 

in het zwembad. Uitgerekend in het 

zwembad kwam zij ten val en brak 

haar heup. Ze onderging enkele 

zware heup- en knieoperaties die het 

lopen moeilijker hebben gemaakt.

Het feest vierden ze op 9 november 

met 45 familieleden en vrienden 

in het restaurant van KNVB Hotel 

in Zeist. ‘Het was met een warm 

en koud buffet en volop te drinken 

heel gezellig.’ Er waren felicitaties 

namens Koning Willem-Alexander, 

de Commissaris van de Koning en 

bloemen van de gemeente. Het briljanten echtpaar met locoburgemeester Bert Kamminga.
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Atlas Sports Maartensdijk 
start groepslessen

door Marijke Drieenhuizen

Alweer een jaar draait Atlas, de praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en vele andere 

therapiën, in het Gezondheidscentrum Maartensdijk. Binnenkort starten daar in een 

nieuwe zaal groepsactiviteiten waaronder Pilates, Yoga, Cross-it, Kettlebel, 
Boks-it, Bodyattack, Bootcamp, Fitness. 

Voor Joost de Rooij, mede eige-

naar van Atlas Sports, was het in 

zijn opleiding tot fysiotherapeut al 

snel duidelijk hoe een ideale prak-

tijk er voor hem uit moest zien. Het 

moest vele disciplines in huis heb-

ben, zodat iedereen geholpen zou 

kunnen worden. Daarnaast speciale 

groepactiviteiten waarbij vooral de 

variatie in oefeningen belangrijk is. 

Nu komt alles, onder één dak, bij 

elkaar.

Nieuwe sportzaal

De Atlas praktijk beschikt over 

een oefenruimte van 100m2 voor-

zien van moderne apparatuur, waar 

wekelijks 50 mensen onder bege-

leiding van een trainer actief zijn. 

Deze ruimte is minder geschikt om 

groepslessen aan te bieden. Daarom 

hebben zij er een extra ruimte van 

100m2 bijgehuurd. De bedoeling 

was dat deze al opgeleverd zou 

zijn, maar er is wat vertraging op-

getreden. Joost de Rooij: ’Er is ons 

nu toegezegd dat de oplevering half 

november zal plaatsvinden. Wij 

zullen de ruimte dan snel inrichten 

zodat we hopelijk nog in november 

kunnen starten met de groepsles-

sen´. De materialen zoals bokszak-

ken en matten zijn al binnen. 

Groepslessen

Niet iedereen is geschikt om te it-
nessen. ̀ Het werken met schema´s 

en de repeterende oefeningen 

staan ze tegen. Zij ervaren dat als 

saai´. De nieuwe groepslessen zijn 

anders dan die in de meeste sport-

scholen gegeven worden. ´Wij 

zetten in op afwisseling. Elke les 

zal nieuwe of andere activitei-

ten bevatten. Natuurlijk zijn hier 

ook onderdelen die terug komen 

maar we zullen er alles aan doen 

om niet voorspelbare lessen aan te 

bieden. Over de nieuwe activitei-

ten ben ik enthousiast, er is voor 

iedereen wel iets aantrekkleijks te 

vinden. Cross-it draait om itheid. 
De steeds wisselende oefeningen 

bestaan uit functionele bewegin-

gen en zijn intensief, waardoor de 

conditie wordt versterkt. Kettle-

bel is in feite een combinatie van 

verschillende trainingen, cardio, 

kracht en lexibiliteit. Boks-it laat 
de hartslag link omhoog gaan: 5 
minuten boksen tegen een boks-

zak, touwtje springen en ga zo 

maar door. Een bokstraining is een 

hele goede manier om de conditie 

te verbeteren. Bootcamp is een 
opkomende activiteit. Het wordt 

niet in de sportzaal gegeven maar 

de deelnemers gaan naar buiten 

ook als het weer wat minder is. 

Bootcamp wordt ook gebruikt om 
militairen te trainen en is goed 

voor hart en bloedvaten en natuur-

lijk de spieren. Tijdens bootcamp 

worden persoonlijke grenzen met 

stevige regelmaat verlegd´. 

Langer open, lagere prijzen 

Twaalf uur per dag kan gebruik 

gemaakt worden van de sportzaal: 

van 9.00 tot 21.00 uur. `De web-

site wordt momenteel aangepast. 

Als de groeplessen starten staat op 

de site welke activiteiten op welke 

momenten mogelijk zijn en wan-

neer er een trainer aanwezig is. De 

prijzen zullen worden verlaagd´. 

Patiënten met een blessure waar-

bij training onderdeel uitmaakt 

van de behandeling kunnen de 

kosten veelal verhalen op de zorg-

verzekering. Voor alle andere ge-

bruikers geldt de mogelijkheid om 

een abonnement aan te schaffen. 

Meer informatie over Atlas Sports 

en de mogelijkheden zijn binnen-

kort te vinden op de vernieuwde 

website. 

Telefonische informatie is te ver-

krijgen op telefoonnummer 0346-

210592.

Joost ziet zijn idealen verwezenlijkt met uitbreiding van de activiteiten.

Herfsttoernooi Salvo
Het jaarlijkse herfsttoernooi voor familie- en bedrijventeams is een groot 

succes geworden. Maar liefst 20 team hadden ingeschreven. Er werd in 

elk van de vier poules op het scherpst van de snede om de winst gespeeld.

Halverwege de avond was er een demonstratiewedstrijd tussen een 

team van Salvo en een gelegenheidsteam van hoog niveau. In dit team 

speelden twee Maartensdijkse jongens, die op landelijk hoog niveau 

spelen: Jolke Lodder bij Gemini in Hilversum

en Hidde Uittenbosch, die eredivisie speelt bij Zaan in Zaandam. Zij 

lieten een paar zuivere kanonskogels los die door de aanwezige teams 

en toeschouwers met gejuich begroet werden. De spelers en speelsters 

van Salvo deden erg hun best maar waren volkomen kansloos tegen dit 

geweld.

Spelers en speelsters van de demonstratiewedstrijd. Staand v.l.n.r. Erik 

Jansen. Teunis Aabers, Jolke Lodder, speler Gemini, Hidde Uittenbosch. 

Gehurkt v.l.n.r. Thore Roepman, Madelon Franken, Sebastiaan Werner, 

speler Gemini en zittend v.l.n.r. Anique Diepeveen, Marit van Ee en 

twee speelsters van Gemini.  

Curves viert 5 jarig bestaan
Het was feest bij Curves De Bilt. Op 31 oktober jl. vierde Curves haar vijfde verjaardag. 

Curves, het enige itnesscentrum voor vrouwen in de Bilt, werd 5 jaar geleden 
door eigenaresse Margreet Vrieze en haar team opgestart. 

Een laagdrempelig concept met 

complete cardio- en krachttraining 

in slechts 30 minuten, waarbij iede-

re keer tot 500 calorieën verbrand 

worden. Met toestellen die werken 

met hydraulische weerstand, die 

elke grote spiergroep trainen, twee 

spieren tegelijk. Gedurende 30 mi-

nuten verander je iedere 30 sec. van 

toestel. Het is niet gebonden aan 

vaste tijden, je stapt in het circuit 

en doet je work-out wanneer het 

jou past. De Curves circuit-trainer 

begeleidt en motiveert je tijdens 

je work-out. Zo haal je zeker je 

itness-doelstelling of je nu wilt af-
vallen, meer energie wilt krijgen of 

lekkerder in je vel wilt zitten.

Uitpakken

Het was een sprong in het diepe 

aldus Margreet, die overtuigd was 

van de kracht van het Curves con-

cept. Maar of het ook zo zou uit-

pakken was natuurlijk nog maar 

de vraag. Inmiddels heeft Curves 

ook in De Bilt haar bestaansrecht 
duidelijk bewezen. Veel vrouwen 

uit de Bilt en Bilthoven hebben 
hun weg naar Curves gevonden. 

Jong en oud, vrouwen met verschil-

lende trainingsniveau ’s, met- en 

zonder lichamelijke klachten, uit 

verschillende sociale milieus, en uit 

verschillende culturen werken alle-

maal aan hun eigen itnessdoelen in 
een bijzonder goede sfeer. 

Tijdens een hapje en drankje 

en gezellige muziek werden 

verschillende leden even speciaal 

in het zonnetje gezet. 

Biltse Duinen sluit 
zomergolfseizoen af 

Golf & Countryclub ‘De Biltse Duinen’ heeft het zomergolfseizoen 
afgesloten met de traditionele wildwedstrijd. Aan deze populaire kop-

pelwedstrijd over 18 holes (wedstrijdvorm Greensome) werd door het 

maximum aantal van 36 spelers (18 koppels) deelgenomen. Vroeger 

konden hazen, fazanten en wilde eenden worden gewonnen, maar deze 

zijn de laatste jaren vervangen door wild-cadeaubonnen.

Voorafgaand aan de afsluitende maaltijd werden de prijzen uitgereikt aan 

de drie winnende koppels. Daarbij werd benadrukt de verheugend sterke 

aanwas van nieuwe leden in het afgelopen jaar en de goede verstandhou-

ding en samenwerking tussen golfclub en Golfpark. Nieuw het komende 

winterseizoen is de 

wekelijkse zoge-

naamde inloopwed-

strijd op zaterdag-

ochtend, waarvoor 

men tevoren niet 

hoeft in te schrijven.

(Bert van Kingeren)

Eén van de 

prijswinnende 

koppels: Else 

Schouten en IJp 

Verweij.
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Voordaan blijft winnen
De zegereeks van 

de hockeysters van 

Voordaan blijft voort-

duren: Vier zeges 

op rij in twee weken 

zorgden voor een 

spectaculaire sprong 

op de ranglijst: de da-

mes klommen van de 

elfde naar de zevende 

plaats. De mannen 

van Voordaan speel-

den Union van de mat 

en wonnen in Groene-

kan met 5-2.

Rudolf van Schaik 

tekent voor de 3-0. 

(foto van Guido van 

der Burg)

Ontbijt van Bakker Bos
Vrijdagochtend vroeg werd op basisschool ‘t Kompas in Westbroek door de Maartensdijkse 

bakker Bert Bos al heerlijk vers brood bezorgd. Want ook dit jaar werd weer meegedaan aan 

het Nationaal Schoolontbijt. In alle groepen werd genoten van het lekkere en voedzame ontbijt. 

De kinderen hadden eerder deze 

week bij begrijpend lezen geleerd 

dat er nogal wat kritiek was op het 

schoolontbijt omdat het niet gezond 

genoeg zou zijn. Dat was aanleiding 

voor een aantal meiden uit groep 8 

om zelf een ontbijtlied te bedenken, 

om op touwtje te springen. En met 

een touwtje spring-battle tussen de 

kinderen uit groep 7 en de kinde-

ren uit groep 8 werd het ontbijt toch 

nog even gezond beëindigd.

De bekers die iedereen zelf had 

meegebracht en op tafel had staan, 

waren in groep 7/8 meteen een 

mooie aanleiding om de cupsong te 

oefenen.

(Gerdien Sterrenburg)

Valse start Tweemaal Zes
Na een uitstekende voorbereiding, waarin hoofdklassers als Die 

Haghe en SKF in verlegenheid werden gebracht, startte de Maartens-

dijkse overgangs-klasser de zaalcompetitie met een onnodig verlies. 

‘We waren vanaf het begin niet scherp’, verklaart trainer/coach Eric 

Geijtenbeek. ‘Hoogkerk heeft een ervaren ploeg met hoofdklasse-erva-

ring, met in elk vak een gevaarlijke schutter. We wisten hen niet aan de 

ketting te leggen. Ook aanvallend bleven we onder ons niveau, waar-

door we eigenlijk steeds achter de feiten aan bleven lopen’. 

Groningen

Na de vak-wisseling bij 15-12 knokte TZ zich terug tot een 15-15 ge-

lijke stand. Maar het werd niet ‘erop en erover’, Hoogkerk hernam het 

initiatief. Bij 21-21 kreeg Tweemaal Zes andermaal de kans om de wed-

strijd te doen kantelen, maar het was zo’n dag van ‘net niet’. Ondanks 

de veertien treffers van Maarten van Brenk kwam de ploeg te kort om 

twee punten op Groningse bodem te verdienen. 

Excuus

TZ startte met Joep Gerritsen op de bank, hij keerde terug van een bles-

sure. Eline Geurtsen viel uit met onbekend duimletsel, verder begon 

Nawal Legouit ziek aan de wedstrijd. Oefenmeester Eric Geijtenbeek 

noemt dit ongemak niet als excuus voor de valse start, er had echt meer 

ingezeten. Al met al werd de late terugreis vooral ook een lange terug-

reis. Zaterdag komt EKVA op bezoek in Maartensdijk, tijd voor een 

revanche.

Ontbijt in Jagtlust 
Woensdag 6 november brachten 10 leerlingen van de Van Everdin-

genschool uit Bilthoven een ontbijtje bij burgemeester Arjen Ger-

ritsen. In de Oude Raadzaal gaven ze met dat gezamenlijk Burge-

meestersontbijt het goede voorbeeld in de week van Het Nationaal 

Schoolontbijt, waarbij verspreid door het hele land ruim 400.000 

kinderen van circa 2.000 basisscholen samen ontbijten.

Burgemeester Gerritsen onderstreepte hiermee, net als meer dan 200 

collega-burgemeesters in het hele land, het belang van een goed ontbijt. 

Aan het eind van het ontbijt betaalde de burgemeester het ontbijt met 

een donatie aan War Child, dit jaar het goede doel van Het Nationaal 

Schoolontbijt. De leerlingen namen de cheque met een bedrag van 150 

euro in ontvangst. Burgemeester Gerritsen kijkt met veel plezier terug 

op deze bijzondere ontmoeting.

Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid 

kennis met elkaar en wisselden ze van gedachten.

Kookworkshop
De Martin Luther King-school 

in Maartensdijk heeft een actie-

ve oudervereniging die jaarlijks 

verschillende workshops voor 

de leerlingen organiseert. Deze 

workshops variëren van koken 

met groenten en fruit, proefjes met 

zintuigen en chemische reacties 

tot een echte breakdance les. De 

kinderen vinden deze activiteiten 

geweldig en ook de meesters en 

juffen vinden het een leuk pro-

gramma.  

(Angelique Kalverda)

De Nijepoort zet Vensters open
‘Vensters PO’ is een initiatief van 

de PO-raad (PO = Primair Onder-

wijs). Cijfermatige informatie over 

basisscholen worden 

via www.scholenop-

dekaart.nl openbaar 

inzichtelijk gemaakt. 

Het gaat om harde ge-

gevens op het gebied 

van bijvoorbeeld on-

derwijsopbrengsten, 

leerlingenpopulatie, 

inanciën en perso-

neel. De website geeft 

deze cijfers in heldere 

rapportages terug aan 

ouders, scholen en 

schoolbesturen. Het 

initiatief werd op 11 

november landelijk ge-

lanceerd door Staatsse-

cretaris Sander Dekker. 

Basisschool De Nije-

poort heeft haar proiel direct al live 
gezet, zodat ouders van huidige én 

van toekomstige leerlingen op een 

eenvoudige manier de school (be-

ter) kunnen leren kennen en kunnen 

inzien hoe de school ervoor staat.

Vrijdag 8 november was er o.a. een workshop koken. [foto Henk van 

de Bunt]

De Nijepoort houdt van transpa-

rantie. (Foto Guido van der Burg 

www.fotovoordaan.nl)



Nootjes
Te koop aangeboden

MUTSEN, handschoenen en 

sjaals voor jong en oud bij 

Kok stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

Nieuwe HANDGEBREIDE 

kindertruitjes met ingebreid 

motief, in alle kleuren. € 10,- 

+ € 15,-. Tel. 030- 2202296

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

stomerij en lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

HP 22 origineel inktpatroon 

3 kleuren (C9352AE) € 10,-. 

Tel. 0346-213204

Z.g.a.n. enkelzijdige zonne-

bank, 10 lampen, merk Hapro. 

€ 50,-. Tel. 0346-212896

3 Kleine lichtgewicht stoelen, 

rode zitting en achterkant, 

chroom poten en frame. Apart 

kopen is mogelijk. € 10,- p.s. 

Tel. 030-2204505

2x z.g.a.n. oplaadbare "Clever 

Smoke" sigaretten + toebe-

horen, (incl. nieuwe filters). 

€ 40,-. Tel. 030-2203427

Laatste herfstkransen diverse 

uitvoeringen. Prijzen tus-

sen €10 en € 15. Tel. 035-

6015185 . Een goede doelen 

project

Nieuwe kerstboomstandaard. 

€ 5,-. Tel. 030-2205540

Verzameling bijzondere oude 

Panorama’s en Donald Ducks, 

€ 1,- p/s. Tel. 030-2205540

Grote doos vol met aller-

lei kinderspeelgoed, oud 

en nieuw, leuk voor sinter-

klaas, wegens opruiming 

alles samen € 15,-. Tel. 030-

2205540

Wit verstelbaar medisch tafel-

tje voor naast de stoel of bed. 

€ 12,50. Tel. 030-2205540

4 stuks mooie overgordijnen, 

afm.110hx170b cm, kant-en-

klaar, samen € 10,- Tel. 030-

2205540

Schilderij bestaande uit 6 

delftslauwe tegels, voorstel-

lend stadsgezicht, in houten 

lijst. € 35,-. Tel. 030-2205540

Ingelijste reproductie van 

Bruegel. € 10,- Tel. 030-

2205540

Stethoscoop € 7,50. 

Kantensteker oud model 

€ 6,50. Spa € 35,-.Tel. 

06-44420668

Boerderij met boom 

geborduurd 32,5x17cm. 

€ 4,-. Roosje geborduurd 

18,5x17,5cm. € 3,-. Vogel 

geborduurd 15x15cm. € 3,-. 

Tel. 06-44420668

Hakschoffel. € 15,-. 21/2 

fotoalbums van het konings-

huis echte foto’s € 30,-. Tel. 

06-44420668

Geit getekend in lijst 

48x34cm. € 20,-. Bekers 

5 mei ’45/ 5 mei ’95/ 50 

jaar bevrijding € 10,-. Tel. 

06-44420668

Broodtrommel geëmailleerd 

kleur crème jaren 30-40 

€ 30,-. Tel. 06-44420668

Z.g.a.n. puzzels 1000 stukjes. 

5 stuks € 4,- p/s. Tel. 030-

2202996

Grote BK koekenpan 28cm. 

Slechts € 10,-. Tel. 030- 

2202996

Nieuwe dameslaarzen leer 

d.bruin mt. 381/2-39. Van 

€ 125,- voor € 49,-. Tel. 030-

2202996

Nieuwe luxe witte lampenkap 

(hang) 46cm. hoog € 15,-. Tel. 

030-220296

Als nieuw sportief waterdicht 

damesjack mt. m. € 25,-. Tel. 

030-2202996

Nieuwe fleece dekentjes 

100x85cm. € 6,-. Tel. 030-

2202996

Nieuw wit gelakt houten 

tafeltje 38x383xxcm.€ 10,-. 

Tel. 030-2202996

Hele mooie kaarten, geschikt 

voor hergebruik 400 Kerst 

€ 8,-. 400 bloemen € 10,-. 

Tel. 030-2291885

4 vilten dameshoedjes en 1 

zomerhoed € 7,50. 2 heren-

hoeden mt. 57 € 10,-. 300x 

prentbriefkaarten buitenland. 

€ 2,- en 300x Nederland € 4,-. 

Tel. 030-2291885

Kinderbedje tot 4jr. incl. 

dekbedovertrek en lakentjes 

€ 35,-. Tel. 0346-213590

Agatha Christie boeken deel 

1, 5 tm 9, 17, 19 tm 22, 

vijfling € 3,- p/s. Tel. 0346- 

214026

Loekie autoped 4 kleuren 

€ 30,-. Kruimelzuiger € 10,-. 

Tel. 0346-214026

Haller petroleumstel bruin/

oranje compleet met onder-

plaat € 10,-. Tel. 0346-214110

Kinderbedje/wiegje bodem 

100x50cm. deels antiek, moet 

bijgewerkt worden. € 25,-. 

Tel. 030-2288029

Kinderbox 75x100cm. met 

boxkleed, verstelbare bodem. 

€ 10,-. Tel. 0346-213727

Romans o.a. Konzalik 

“Verborgen tralies”, thril-

lers, “Mijn tuin het hele jaar 

door” etc. V.a. € 1,- p/s. Tel. 

06-43556681

Personeel gevraagd

Wie wil mij helpen in de 

HUISHOUDING voor 2-3 uur 

p/w? Bel Berna 06-27522877 

Westbroek

Personeel aangeboden

Voor het ONDERHOUD van 

uw (grote) tuin belt u Rein: 

06- 82004441

Diversen

SOLDATEN speelgoed en 

kleding bij Kok stomerij en 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

212672
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Tel  ...............................................................................................................................................

Bedrag  ...............................................  Voldaan  ........................................................................

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. WINTERTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. Levering 

alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en tim-

merwerken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven, Tel. 06-20166310, te Groenekan

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. 

Tel. 0346-281444/06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl 

www.metuwdorpsmakelaar.nl

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto's en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding. 

Is uw tuin aan een najaarsbeurt toe? Dan bent u bij ons aan 

het juiste adres. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

De bladeren vallen of zijn gevallen. U kunt weer volop 

planten. Alle soorten fruit-, loof- en sierbomen. Rode en 

groene beuken en haagberk tot +/- 250 hoog. Vanaf 50cm á 

€ 0,60. 100cm á €1,50. Coniferen groot en klein 125-150cm á 

€ 6,50; 150-175cm á € 8,50; 175-200cm á € 12,-. Taxus vanaf 

40-50cm € 4,50. Buxus vanaf 20-30cm á € 1,50; laurier vanaf 

30-40cm á € 3,-. Verder voor al uw voorkomende werkzaam-

heden zoals snoeien, rooien van hagen en bomen, en straat-

werk. Vrijdag en zaterdag verkoop Nieuwe Weteringseweg 

34, Groenekan. Tel. 06-54751296 www.tuinservicevanvliet.nl

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46 Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672. Stomen en reinigen van kleding en 

goederen,schoenreparatie, schoenonderhoud- artikelen, kle-

dingreparatie, horlogebandjes incl. aanzetten, horloge bat-

terijtjes incl. inzetten.    

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 8 voor de VVSO WVT cursussen!

Raaijen  

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iedere 

gewenste hoeveelheid. We heb-

ben er bergen van. Stal Arends, 

Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 

Tel. 06-54753516

Voor een goed model kom 

je naar BETTY'S CORNER! 

Elke woensdag en vrijdag bij 

"kapper Hans" Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

Hoogste score voor KBH

Het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse Harmonie ging 9 

november op  concours. In de akoestisch ‘droge’ zaal van het Zaantheater in 

Zaandam behaalden zij er de hoogste score in meer dan 20 jaar. Omdat het 

GHO niet kan promoveren in de 1e divisie - 85 punten of hoger is normaliter 

reden tot promotie - kreeg het orkest een federatievaandel uitgereikt. Slechts 

1 x haalden zij nog twee punten hoger.

Klaverjassen bij FC De Bilt

Vrijdagavond 15 november kunt u weer klaverjas-

sen bij FC de Bilt. In de kantine van deze sport-

vereniging aan de laan van weltevreden in de Bilt 

bent u van harte welkom.

Vanaf 19.00 uur is de kantine geopend en het kla-

verjassen begint om 20.00. Inschrijfgeld bedraagt 

€ 2,50. Loten voor de loterij zijn € 0,50 per stuk.

14,95 
kortingsprijs 

Decemberaanbieding!

Bij inlevering van deze 

advertentie 5 euro korting.

Van 19,95 voor 14,95

Verkrijgbaar in de boekhandel

Verhalen van
vroeger & nu

uit De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek

Verhalen van vroeger & nu
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VRC is een van de genomineerden 

voor het kampioenschap en kwam 

naar De Bilt met het idee om de 

punten mee naar Veenendaal te ne-

men. Ondanks het minder mooie 

weer kwamen ongeveer 400 be-

zoekers deze wedstrijd bekijken. 

In de eerste helft viel er niet veel 

bijzonders te zien behoudens een 

actie van Michael The met een 

mooie schuiver die helaas voor De 

Bilt op de paal belandde. De prima 

leidende scheidsrechter gaf de be-

zoekers na 45 minuten de gelegen-

heid om even op te warmen in de 

kantine en de trainers de kans om 

hun teams aan te sporen voor een 

betere tweede helft.

Dat laatste lukte Gerrit Plomp, de 

trainer van de Biltse mannen, be-

ter dan zijn Veenendaalse collega, 

want de tweede helft was duidelijk 

voor FC De Bilt. Het was Mike 

Versloot die na ongeveer 5 minuten 

goed werd weggestuurd en op de 

voor hem zo vertrouwde wijze de 

bal langs de keeper schoof. De ban 

was gebroken en De Bilt straalde 

weer meer vertrouwen uit. VRC 

moet wat meer uit de schulp komen, 

want met 1-0 neem je geen punten 

mee naar Veenendaal. Ondanks en-

kele mooie acties en goede kansen 

bleef het nog een tijd slechts 1-0 en 

met de wedstrijd tegen Jonathan in 

gedachten, was dit verre van safe. 

Het Marc Schuurman zorgde voor 

de nodige stabiliteit op het midden-

veld en de beslissing viel in het laat-

ste kwartier. Uit een goede voorzet 

van Erwin Korthals scoorde Mike 

zijn tweede van deze middag. Even 

later kopte Dennis Adelaar prima in 

na een goede corner van Sam Eerd-

mans. Deze corner ontstond door-

dat de keeper de inzet van Fabian 

Polman met zijn vingertoppen net 

naast de paal tikte. Het Biltse pu-

bliek heeft kunnen genieten van een 

heerlijke tweede helft.

Een heerlijke tweede helft
FC De Bilt heeft de eerste periode gewonnen en is dus verzekerd van deelname aan de 

nacompetitie, maar de laatste twee wedstrijden van de eerste periode verliepen niet goed, want 

er werden maar liefst vijf wedstrijdpunten verspeeld. 

Een moment uit de wedstrijd FC De Bilt – VRC. (foto Henk Willemsen)

SVM begon in dezelfde opstelling 

als de vorige week. Al direct liet 

Elinkwijk zien over een gerouti-

neerde goed voetballende ploeg te 

beschikken. SVM liet het initiatief 

aan de tegenstander. Strak op de 

man zitten werd niet adequaat uit-

gevoerd. In de 5e minuut kende de 

scheidsrechter Elinkwijk even bui-

ten het strafschopgebied een vrije 

schop toe. Het lage maar houdbare 

schot verdween in de goal.0-1. De 

toeschouwers bleven verbaasd kij-

ken naar hun SVM: Steeds weer net 

te laat bij de bal of onnodig balver-

lies. In de 9e minuut mocht Elink-

wijk ‘van elf meter’ aanleggen, 

maar verzilverde deze ‘buiten’-

kans niet. Na een klein kwartier een 

onnodige 0-2 achterstand. 

Door blessures van aanvoerder Ke-

vin van Dronkelaar en voorstopper 

Erik Röling vormden Djoey Engel 

met Alexander Mclean het goed 

spelende centrale verdedigings-

duo. SVM kreeg langzaam maar 

zeker meer grip op de wedstrijd en 

kreeg ook een paar kansjes. Elink-

wijk bleef de beter spelende ploeg, 

maar SVM knokte zich terug in de 

wedstrijd. Toch werd het door een 

vermeend buitenspeldoelpunt in de 

30ste minuut 0-3 voor Elinkwijk. 

Vlak voor de rust had SVM de kans 

op 1-3 maar het schot kwam tegen 

de paal.

Rust

Na de rust een energieker SVM 

met veel inzet en passie, maar het 

anders zo sterke middenveld van de 

geel blauwen kreeg te weinig grip 

op de wedstrijd. Mike de Kok kop-

te net te zacht in en pas in de 73ste 

minuut viel de verdiende tegengoal. 

Diederik Hafkemeijer. Djoey Engel 

en een Elinkwijkspeler ontvingen 

een tweede gele kaart. Wat SVM 

ook probeerde: de 2-3 viel niet. 

Door een prachtig afstandschot 

scoorde Elinkwijk nog de 1-4. De 

bal verdween over de te ver voor 

zijn goal staande Richard de Groot 

in het doel. In plaats van aansluiting 

bij de top zakt SVM nu op de rang-

lijst. Jammer, want aan instelling 

en inzet ontbrak het niet, wel aan 

scherpte en goed positiespel. Je-

roen Geurtsen viel in voor de moe 

gestreden Mark de Brauw. 

SVM 2 verloor thuis onnodig van 

CJVV met 1-3 en blijft op de laatste 

plaats staan.

Volgende week gaat SVM uit naar 

VRC in Veenendaal en speelt SVM 

2 een uitwedstrijd tegen koploper 

IJsselmeervogels 3.

SVM kan geen vuist maken
De tegenstander van SVM jl. zaterdag in Maartensdijk, had een week daarvoor al haar 

visitekaartje afgegeven door in Utrecht koploper FC De Bilt haar eerste nederlaag te bezorgen. 

De vraag jl. zaterdag was dan ook niet hoe goed de gasten uit Utrecht zouden zijn, maar of de 

gastheren het goede spel van de vorige week zouden willen en kunnen continueren.

Nova verliest
eerste zaalduel 

Na 3 weken van oefenwedstrijden begon op 9 november 

eindelijk de zaalcompetitie. Nova speelde haar eerste wedstrijd 

tegen het nog onbekende Triaz uit Amsterdam. Doordat er 

vooraf geen voorspellingen konden worden gemaakt, moest 

het tijdens deze wedstrijd maar blijken welke ploeg de eerste 

punten van deze competitie zou binnenhalen.

Triaz opende de score en de 2e goal viel door een overtreding van Nova 

aan de kant van de Amsterdammers. Gelukkig hield Nova haar hoofd 

koel en kon Lisa de eerste punt voor Nova op het scorebord zetten. 

Hierna werd er steeds om de beurt gescoord en kwam Nova door een 

mooie doorloopbal uit de diepte van Kim op een gelijke stand. De rust-

stand was 9-9. 

Na rust was het wederom Triaz dat beter uit de startblokken kwam. 

Triaz kon in geringe tijd hun voorsprong uitbreiden tot een verschil 

van 4 punten. Hoewel Nova daarna weer mee begon te scoren, was de 

toon gezet. Nova bleef echter doorknokken en was vast besloten om 

de wedstrijd nog in haar voordeel om te draaien. Door een paar mooie 

goals van o.a. Job en Steven en een aantal grote kansen leek Nova als-

nog beloond te worden voor haar doorzettingsvermogen. Echter, Triaz 

trok een eindsprintje en de scheidsrechter loot af met een eindstand 
van 16-20. 

Ondanks het verlies kan Nova terug kijken op een zeer positieve wed-

strijd. Met de uitwedstrijd tegen Viking in het verschiet is het ook be-

langrijk om dit gevoel vast te houden en om de punten dan mee richting 

Bilthoven te nemen. De wedstrijd tegen Viking start om 20.00 in Wijk 

bij Duurstede. 

Het team van de week moedigde Nova aan in de sporthal van het 

HF Wittecentrum.

Brandenburg - SVH
De heren van BZC Brandenburg hebben thuis tegen SVH uit Rotterdam 

hun 2e overwinning behaald. De Biltse ploeg begon voortvarend en 

met snelle aanvallen werd tweemaal een voorsprong van 2 doelpunten 

genomen (2-0 en 4-2), maar de fysiek sterke gasten kwamen evenveel 

keren terug en namen in de 2e periode zelfs een 4-6 voorsprong. In deze 

periode speelde Brandenburg niet echt zijn beste waterpolo. Er werd 

dan ook niet gescoord. Al snel in de 3e periode werd het 4-7 en leek de 

noodzakelijke overwinning ver weg. Maar Brandenburg herpakte zich 

en via snelle aanvallen werd het gat steeds kleiner. Einde 3e periode 

stond de stand van 7-8 op het scorebord. In de 4e periode kwam routi-

nier Dennis Smit in het water waarmee wat meer rust in de verdediging 

kwam. Het vele zwemmen van de ploeg uit Bilthoven brak de gasten en 

Brandenburg kon uitlopen via 10-8 naar een 12-9 overwinning, waar-

mee nu na 6 wedstrijden 7 punten zijn behaald en aansluiting met de 

middenmoot is verkregen. Volgende week volgt de uitwedstrijd tegen 

LZ uit Leiden. 

Brandenburg - Polar Bears
De Dames van Brandenburg hoopten, na de mooie overwinning van vo-

rige week op De Robben, ook deze week de winst te pakken. De tegen-

stander van deze week was Polar Bears uit Ede, één plek boven Bran-

denburg op de ranglijst. Brandenburg werd in de eerste twee periodes 

overdonderd door het toch wel fysiek zware spel van Polar Bears. De 

Bilthovense dames keken al snel aan tegen een 1-4 achterstand. Maar 

er werd hard gewerkt en Brandenburg knokte zich terug. In de derde 

periode zetten ze de achterstand om in een 9-8 voorsprong. Ondanks dat 

er drie dames met drie persoonlijke fouten op de bank moesten zitten, 

bleef de rest met hun koppie spelen. Conditioneel hield Brandenburg 

het langer vol en konden ze verder uitlopen. Er werd uiteindelijk met 

13-9 gewonnen. 

Siegrid Aantjes keepte een goede partij en hield zelfs een strafworp. 

Susan Vervat was erg productief en scoorde maar liefst zes keer. 

Het Westbroekse DOS is de zaal-

korfbalcompetitie in de 2e klasse 

gestart met een gelijkspel, waar zij 

de hele wedstrijd zicht had op een 

overwinning. Na de oefencampag-

ne heeft coach Berry van de Broek 

voor de zaalcompetitie één wisse-

ling in zijn basisacht aangebracht. 

Rik Nap heeft een plek in het eer-

ste team bemachtigd in plaats van 

Danny Lam.

DOS startte de wedstrijd tegen Hui-

zen, kwam op een 4-0 voorsprong 

en kon het verschil tot aan de rust 

(9-5) niet groter maken. Steeds na 

een doelpunt van de thuisploeg wist 

ook Huizen weer te scoren, meestal 

als gevolg van enkele onzorgvul-

dige momenten in de verdediging. 

Het aanvalsspel was in de eerste 

competitiewedstrijd wat onrustig, 

waarbij de spelers in het eerste aan-

valsvak nog iets aan elkaar moesten 

wennen.

Rust

Na rust begon DOS nog goed, maar 

het tweede deel viel het scorend bij-

na helemaal stil. Dit lag niet aan het 

creëren van de kansen, maar vooral 

pech in de afronding met ballen die 

uit de korf draaiden of de rand raak-

ten. De schutters van DOS hadden 

niet hun dag. Huizen gooide er nog 

een schepje bovenop en rook haar 

kansen: via 12-9 en 13-11 kropen 

zij dichterbij. Het lukte DOS niet 

om de laatste minuten de wedstrijd 

te controleren. Ook het inbrengen 

van Danny Lam mocht niet meer 

baten en twee minuten voor tijd 

scoorde Huizen van de strafworps-

tip de gelijkmaker. 

Volgende week speelt DOS tegen 

titelkandidaat Spirit in Voorthuizen. 

Voor een goed resultaat dient er dan 

vooral zuiverder te worden gescho-

ten. De aanvang is om 19.50 uur. 

DOS 2 won wel zijn eerste wed-

strijd met de veelzeggende score 

30-4.

DOS start zaalcompetitie met remise
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Voicesfestival in ’t Groen
Het jaarlijkse beneietconcert voor het onderhoud van de Groenekanse molen Geesina 

begint een mooie culturele traditie te worden. 

De tweede editie van het concert, 

afgelopen woensdag, ook dit jaar 

weer in de intieme sfeer van het ate-

lier van Cocky en Martin Verholt, 

was weer volledig uitverkocht. Het 

concert van vorig jaar kenmerkte 

zich al door ambitieniveau en kwali-

teit, desalniettemin slaagden de mu-

sici er dit jaar in daar weer een link 
schepje bovenop te doen. De cultu-

rele molenliefhebbers kregen dan 

ook meer dan waar voor hun geld. 

De (oud-)Groenekanse zangers en 

musici leiden hun gehoor door een 

gevarieerd muzikaal landschap 

waarin Monteverdi, Poulenc, Satie, 

Mozart, Puccini, Grieg, Piazolla, 

Straus, Verdi en zelfs een snufje 

Gershwin langs kwamen. De kwa-

liteit lag hoog, over de gehele linie. 

Wieken

De familie Schuurman (de laatste 

molenaarsfamilie op molen Geesi-

na en eregasten op het concert) 

verdienen een speciale vermel-

ding. Dochter Eva (professioneel 

zangeres bij Pieter Jan Leusink) 

zong de sterren van de hemel en 

de ruiten uit de sponningen met 

haar vertolking van de Königin der 

Nacht uit die Zauberlöte van Mo-

zart. En vader Dick Schuurman, 

die naar eigen zeggen het zingen 

van de wind en de molenwieken 

heeft geleerd, deed ook een zeer 

originele duit in het zakje door de 

eigen familiegeschiedenis met mo-

len Geesina te bezingen in een zelf 

gemaakte tekst op Het Dorp van 

Wim Sonneveld. 

Stalmeester
Jan Hilbert, als zanger altijd al een 

vaste waarde in Groenekan, wist 

als opperstalmeester de diverse 

muzikale pareltjes op een ludieke 

wijze aan elkaar te praten. Het ple-

zier spatte van de musici af en dreef 

ook het gehoor tot grote geestdrift. 

Speciale vermelding verdienen hier 

nog de instrumentalisten. Op piano 

(Mirjam Mathot en Reindert Mul-

der), cello (Froydis Ihle) en guitaar 

(Jan Hilbert) legden zij een solide 

professionele begeleiding onder 

en achter de koorwerken. Daar-

naast klopte Reinder Mulder nog 

even het stof uit de piano van de 

Verholt´s met zijn vertolking van de 

Hochzeitstag auf Troldhaugen van 

Grieg. Met zoveel enthousiasme 

onder musici en 

toehoorders werd 

de après voix na-

tuurlijk een ge-

animeerde warme 

‘dorpsdouche´ . 

Stichting Mo-

len Geesina kan, 

mede dankzij haar 

vele vrijwilligers, 

terugkijken op een 

zeer geslaagde 

avond, die mooie 

cultuur paarde aan 

de broodnodige 

pecunia voor het 

onderhoud van 

Geesina. 

(Frank Klok)

Het bankje van Kees Lam 
door Henk van de Bunt

Op 24 september 2013 verjaarde 
Kees Lam en mocht hij de geze-

gende leeftijd van 85 jaar berei-
ken. Kinderen, klein- en achter-

kleinkinderen speurden naarstig 
naar een origineel cadeau voor 
hun vader en (overgroot-)opa 
en vonden dat in het maken en 
plaatsen van een fraai uitgevoer-

de eikenhouten bank met bijbe-

horend naamplaatje. 

Cornelis Lam werd geboren op 24 

september 1924 op de niet meer 

aanwezige boerderij Vrederust aan 

de dr. Welfferweg in Achttienhoven. 

Jarenlang woonde en werkte hij op 

de boerderij aan de dr. Welfferweg 

114 in het huidige Westbroek. Ten 

zuiden van de boerderij en de dr. 

Welfferweg gelegen landerijen wa-

ren eigendom van Kees Lam en 

werden uiteraard ook door hem be-

werkt.

Pad 
De bank is geplaatst aan het begin 

van het (nieuw aangelegde) ruiter-

pad tussen de Kooijdijk en de Dr. 

Welfferweg. Die plaats werd geko-

zen, omdat oorspronkelijk de aan-

grenzende grond van Kees Lam was 

en hij er jaren op heeft ‘geboerd’. 

Vanuit zijn huidige woning ‘Jacht-

lust’ heeft hij een fraai uitzicht er-

over. Iedereen mag van de bank ge-

bruik maken om even uit te rusten of 

van de mooie omgeving te genieten. 

In goed overleg stelt het recreatie-

schap De Stichtse Groenlanden zich 

verantwoordelijk voor het toezicht 

en het onderhoud om de bank. Deze 

bank staat los van de reeks van 11 

banken die in 2012 door de Agra-

rische Natuurvereniging Noorder-

park in het landschap gerealiseerd 

zijn. Een overeenkomst daarmee 

is wel, dat ook deze bank is gezet 

op een fraai plekje en uitnodigt om 

even stil te staan bij de landelijke 

omgeving. Het draagt ertoe bij dat 

recreanten een mooie indruk krijgen 

van wat het boerenlandschap alle-

maal te vertellen heeft. 

Kees Lam naast zijn bankje aan de Kooijdijk. 

Wandelexcursie
Op zondag 17 november organiseert het Utrechts Landschap een na-

tuurwandeling over het natuurgebied ‘Het Panbos’ . De gids vertelt 

over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in dit natuurgebied. Aan 

de orde komen het realiseren van meer heidegebieden op de Utrechtse 

Heuvelrug en de invloed daarvan 

op de ontwikkeling van lora en 
fauna. 

 

De wandeling begint om 14.00 

uur en duurt ongeveer anderhalf 

uur. Vooraf aanmelden is niet no-

dig. Deelname is gratis. Het start-

punt van de wandeling is bij de 

parkeerplaats aan de Jozef Israël-

slaan in Bosch en Duin.

Winteractiviteit 

‘Scharrelkids’ IVN De Bilt
 De IVN afdeling De Bilt organiseert in het kader van de 

landelijke actie ‘Scharrelkids’ een speciale winteractiviteit 
voor de jeugd met als doel de jeugd in de leeftijd van 6 tot 

10 te betrekken bij al het moois van de natuur. 

De winter. Brrr… Koud. Waar zitten al die dieren nu en hoe houden 

zij zich warm? Als echte detectives gaat men op speurtocht. Andere 

vragen die de speurneuzen gaan beantwoorden zijn: ‘Wie heeft hier zo 

zitten knoeien met zijn eten?’ ‘Van wie is die drol?’, ‘Welk dier heeft 

hier gelopen? 

 

Op 23 november van 13.30 tot 16.00 uur gaat de groep vanuit een heel 

mooie locatie - de speelboerderij van de scholengemeenschap ‘De Werk-

plaats’ gelegen aan de Kees Boekelaan te Bilthoven- onder begeleiding 

van IVN gidsen op onderzoek. Er is plaats voor maximaal 12 kinderen 

in de leeftijd van 6 tot en met 10 jaar. De kosten zijn 3 euro per activiteit. 

Indien het weer ‘verstek’ laat gaan is er een creatief binnenprogram-

ma. Bij minder dan 5 aanmeldingen (via: scharrelkids@ivndebilt.nl)  

zal de activiteit 

worden gean-

nuleerd. 

Info: 

Judith Stoker 

(06 49952065) 

of Rob Timmer 

(06 10896796). 

Wat zit er 

allemaal in een 

braakbal?

Help vogels de winter door
In de winter, zeker als het vriest of als er sneeuw ligt, kunnen vogels 

weinig insecten, bessen of zaden vinden. En eten hebben ze dan extra 

hard nodig om warm te kunnen blijven. 

 

Met een leeg pak melk of als je handig bent met plankjes kun je een 

leuk voederhuisje maken. Met een beetje fantasie kun je die mooi ver-

sieren zodat de vogels er nog sneller op af komen. En zoals echte na-

tuurkids betaamd wordt er buiten gekeken waar de vogels zijn, waar ze 

zich schuil houden en of er voedsel voor ze te vinden is. 

Woensdag 20 november van 14.00 tot 16.00 uur  bij Paviljoen Beer-

schoten, Holle Bilt 6 te De Bilt, voor kinderen vanaf 6 jaar. Kosten 3,50 

euro per kind (met U-pas of beschermerpas 2,50 euro). Aanmelden kan 

alleen per email voor zondag 17 november: KinderNatuurActivitei-

ten@gmail.com. Maximaal 10 kinderen en bij minder dan 4 aanmel-

dingen gaat de activiteit niet door.

Tableau de la troupe, v.l.n.r.: Pauline, Erik, Froydis, Jan, Eugéne, Helène, Eva en Dick.

Openbare bijeenkomst GroenLinks De Bilt

Woensdag 20 november  20.00 uur

WVT, Talinglaan 10, Bilthoven

Schaliegas: Welvaart of Milieu Ellende?

Verzet tegen de winning van schaliegas is groot. 

De regering heeft besluitvorming uitgesteld maar ziet niet 

af van mogelijke winning. Veel gemeenten verklaren zich 

schaliegasvrij. In De Bilt wordt de kwestie nu ook actueel 

door nieuwe kaarten waar op ook in Biltse bodem steen-

koolgas vermoed wordt (www.schaliegasvrij.nl). 

Met medewerking van de experts: 

Peter Polder  Voorbij de Olie Consultancy,

 mede-oprichter TransitionTowns NL

Klaas van Egmond  hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid 

aan de Universiteit van Utrecht, inwoner 

van de Bilt en één van de 50 prominente 

hoogleraren die in een brief aan de rege-

ring hun grote zorgen uitspraken.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Kijk voor het "KERSTMENU" op

Woe.
13-11

Saté van varkenshaas, 
friet en sla

of
Spaanse gamba`s met 

paella rijst

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
14-11
Vrij.

15-11
Woe.
20-11

Gebakken forel 
met amandelboter

of
Gevulde kwartel 

met portsaus

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
21-11
Vrij.

22-11


