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www.parelpromotie.nl

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

Tel: 030 - 29 801 88

Mobiel: 06 - 12 73 91 00

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

0346 28 26 63 - KERKDIJK 24A  WESTBROEK

Meerjarig regionaal beleidskader 
participatie en inkomen

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 25 september het Meerjarig regionaal beleidskader participatie en 

inkomen vast. De fracties van Beter De Bilt en de SP stemden tegen. Het beoogd doel is zoveel 

mogelijk moeilijk bemiddelbare inwoners te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. 

Johan Stekelenburg (SP) denkt 

bij het lezen van het stuk al-

leen aan inkomen. ‘Stel je voor 

dat je dat morgen niet meer hebt, 

want dat staat kwetsbare groepen 

met dit beleidskader te wachten.’  

 

Hij vindt dat ieder mens een eer-

lijke kans moet krijgen en dat er 

geïnvesteerd dient te worden in 

opleidingen en mogelijkheden.  

 

‘Denken in mogelijkheden en niet 

in beperkingen van het budget.’ Hij 

vindt het schandalig dat in het stuk 

een mens wordt vergeleken met een 

maatschappelijke kostenpost. Ste-

kelenburg vraagt in een motie het 

stuk terug te sturen voor een revi-

sie en met iets te komen waarmee 

mensen daadwerkelijk worden ge-

holpen. De motie wordt verworpen.

Lokaal actieplan

Dolf Smolenaers (D66) kan de mo-

tie niet steunen maar heeft begrip 

voor het sentiment. Hij vindt dat de 

gemeente zich moet richten op de 

minder kansrijke werkzoekenden 

op de arbeidsmarkt. Ebbe Rost van 

Tonningen (Beter De Bilt) noemt 

het beleid van de regering geen de-

centralisatie, want er wordt opge-

legd wat een optimale grootte van 

een gemeente is om te beslissen 

in een gemeenschappelijke rege-

ling. Anne de Boer (GroenLinks) 

vindt dat de wet ook kansen biedt 

om regionaal en lokaal mensen zo 

snel mogelijk aan het werk te krij-

gen. De Boer wil weten wanneer 

het lokale actieplan er komt. Johan 

Slootweg (SGP) vindt dat het stuk 

aanzienlijk verbeterd moet worden, 

vooral met maatwerk toegeschre-

ven op de lokale situatie. ‘Want 

wat we hier willen gaan doen wil 

ik concreet terugzien in het echte 

beleidskader dat gaat komen.’

Kansen

Nico Jansen (CU) denkt niet dat er 

mensen aan werk geholpen gaan 

worden. Natasja Steen (VVD) is blij 

met de tien procent van het budget 

dat lokaal kan worden ingezet. Zij 

hoopt dat Biltse ondernemers hier 

heel belangrijk in gaan worden. 

Krischan Hagedoorn (PvdA) denkt 

dat er in De Bilt zeker kansen voor 

werkzoekenden zijn. Hij noemt de 

resultaten die in Nijmegen en Apel-

doorn zijn geboekt. Hagedoorn is 

blij met de toezegging van de wet-

houder om de meest succesvolle 

voorbeelden uit te gaan venten. 

Ook met de toezegging van de wet-

houder dat ze het hier lokaal gaat 

uitvoeren op het moment dat de 

regio niet mee wil doen. Dat de ge-

meente actief beleid gaat voeren op 

het gebied van social return stemt 

hem eveneens tevreden. 

Beleid

Wethouder van Hulst ziet het stuk 

als een breed kader dat we zoveel 

mogelijk naar onze hand kunnen 

zetten, zeker het lokale beleid. De 

wethouder begrijpt de emotie die 

klinkt in de motie van de SP. ‘Daar-

in wordt het beeld geschetst dat 

mensen tussen de wal en het schip 

gaan vallen, maar dat is niet de be-

doeling. De kracht van De Bilt is 

dat we met Mens een vrijwilligers-

vacaturebank hebben, we hebben 

contacten in de maatschappelijke 

organisaties, en er is een participa-

tiecoach, die afgelopen jaar al 70 

gezinnen heeft geholpen. In prin-

cipe valt lokaal niemand buiten de 

boot. De huidige werknemers bij 

Biga blijven vooralsnog in dienst, 

los van wat we met Biga doen.’

Johan Stekelenburg noemt mensen vergelijken met maatschappelijke 

kostenposten schandalig.

Tien jaar Platform Respectvol 
Samenleven De Bilt

door Marijke Drieenhuizen

Tien jaar Platform Respectvol Samenleven De Bilt was de aanleiding voor een grote 

bijeenkomst in het Groenhorstcollege in Maartensdijk. Bijna veertig mensen van veel 

verschillende organisaties waren aanwezig om te praten over het Platform 

en te discussiëren over de toekomst hiervan. 

Het Platform is, op initiatief van 

Frans Poot, in 2004 opgericht als 

reactie op de onrust in de samenle-

ving die was ontstaan na de moord 

op Theo van Gogh. Het doel van het 

Platform is om een maatschappelijk 

klimaat te scheppen, waarin mensen 

onderling, maar ook de verschillen-

de bevolkingsgroepen dichter bij 

elkaar komen te staan. Het Platform 

bestaat uit leden van maatschappe-

lijke organisaties, kerken, scholen 

waaronder het Groenhorstcollege, 

politie, bewonersverenigingen, de 

moskee en vertegenwoordigers 

van de gemeente De Bilt, waaron-

der de burgemeester. Uit hun mid-

den is een kerngroep geformeerd. 

Er wordt met enige regelmaat een 

nieuwsbrief verspreid onder 250 

mensen en organisaties. 

Plakken

Onder leiding van Machteld van 

Mees kreeg iedereen de mogelijk-

heid om mee te doen. Via post its, 

werd iedereen gevraagd om een re-

actie op te schrijven op vragen zo-

als ‘Waarom moet het Platform in 

stand gehouden worden’, ‘Waarom 

zou het in deze vorm opgeheven 

moeten worden’ en ‘Wanneer je 

kijkt met een helikopterview naar 

de werkzaamheden van het Plat-

form wat zou dan je advies zijn 

voor de toekomst’? De antwoorden 

werden vervolgens zoveel mogelijk 

geclusterd en toegelicht waarna de 

discussie begon. Duidelijk was dat 

de groep jeugd ontbreekt. Dat het 

wellicht handig zou zijn om per jaar 

te kiezen voor één thema. Werken 

aan een grotere naamsbekendheid. 

Inspringen op spanningen in de sa-

menleving. Uiteindelijk werd geza-

menlijk gezocht naar de rode draad. 

Die werd gevonden in - Ga door 

maar herbezin je -. De kerngroep 

neemt alle adviezen en suggesties 

meenaar hun overleg op 8 oktober. 

Platform Respectvol Samenleven De Bilt blijft bestaan.

Eerste hulp tussen de velden van SVM en Tweemaal zes.

(Lees meer op pag. 13)

Dichterbij
dan u Denkt

0346-211215



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

12/10 • 10.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

12/10 •    9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
12/10 •  18.30u - Ds. J. Vroegindeweij

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

12/10 • 10.30u - Preek van de Leek

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

12/10 • 10.00u - 
Dhr. Matthias van der Weide

R.K. Kerk O.L. Vrouw

12/10 • 10.30u - Pastor H. Eppink

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

12/10 • 10.15u - Ds. J.J. Poutsma
12/10 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

12/10 • 10.00u - Ds. F. van Roest
12/10 • 19.00u - Ds. M. Verduin

Pr. Gem. Immanuelkerk

12/10 • 10.00u - Ds. P. Warners

R.K. St. Michaelkerk

12/10 • 10.00u - Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

12/10 • 10.00u - Dhr. Anton Doornenbal

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

12/10 • 10.30u - Mevr. Ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 

12/10 • 10.00u - Kand. J.A. de Kruijf 
12/10 • 18.30u - Ds. D.J. Budding

Herst. Herv. Kerk

12/10 • 10.30u - Kand. v. Appeldoorn
12/10 • 18.00u - Ds. N. v/d Want

Onderwegkerk Blauwkapel

12/10 • 10.30u - Pastor M. de Meij

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

12/10 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

12/10 • 10.00u - Ds. J.W. Hooydonk
12/10 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

12/10 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

12/10 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

11/10 • 19.00u - 
12/10 • 10.30u - 

Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

12/10 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. J.F. Ezinga H.A.

PKN - Herv. Kerk

12/10 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. M. van der Zwan
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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

Lezing over Oekraïne

Dinsdag 14 oktober verzorgt his-
toricus Marc Jansen bij Bouw-
man Boeken De Bilt (Hessenweg 
168) om 20.00 uur een lezing 
over de opmerkelijke geschie-
denis van Oekraïne. Reserveren 
hiervoor (tel. 030 2200112 of 
e-mail info@bouwmanboeken.
nl) is gewenst.

Concert in Noorderkerk

Op woensdag 15 oktober om 
20.00 uur wordt in de Noorder-
kerk, Laurillardlaan 6, te Biltho-
ven een bijzonder concert gege-
ven: het is een optreden van het 
Orkest van Utrecht in samenwer-
king met het gemengd koor van 
het Eötvös József Gymnasium uit 
Budapest. 
Vorig jaar heeft het Orkest van 
Utrecht in Budapest concerten 
gegeven samen met dit koor. Nu 
komen zij naar Nederland op 
uitnodiging van het Orkest van 
Utrecht om hier te musiceren. 
Het koor zal een half uur een 
eigen programma brengen met 
5 typisch Hongaarse werken van 
onder meer Béla Bartók. Samen 
met het Orkest van Utrecht wor-
den religieuze werken van Zoltán 
Kodály en Antonio Vivaldi uitge-
voerd. Het Orkest van Utrecht zal 
het concert afsluiten met werk 
van Antonin Dvorak.

Aandenken aan Laurenskerk

Caroline Sterl was kerkganger bij 
de inmiddels gesloopte Laurens-
kerk in De Bilt. Ze maakte een 
schilderij als aandenken aan de 
kerk. Op een artikeltje hierover 
in De Vierklank kwamen veel 
enthousiaste reacties. Ze besloot 
kaarten (formaten 10x15 en 
15x18) te laten maken van haar 
schilderij, zodat meer mensen 
een dierbare herinnering hebben 
aan deze kerk. Deze kaarten zijn 
nu tegen kostprijs te verkrijgen 

bij Henk Hillen in het Winkel-
centrum Planetenbaan en in de 
Michaelkerk, op zondagen na de 
viering. 

Nena in Filmhuis

Nog maar nauwelijks bekomen 
van de prachtige film ‘Looking 
for Eric’ van Ken Loach vorige 
maand in het Lichtruim, dient 
zich nu een volgende hoogte-
punt aan. Het Filmhuis vertoont 
8 oktober a.s. de kersverse film 
NENA. Deze film ging 11 sep-
tember in première en draaide 
daarna tijdens  het Nederlands 
Film Festival. En nu dus ook in 
het Lichtruim, waar Saskia  zelf 
tijdens de voorstelling aanwezig 
zal zijn om haar film in te leiden 
en na afloop vragen te beant-
woorden. 
De aanvang is 20.00 uur. Kaarten 
zijn vanaf woensdag  1 okto-
ber online verkrijgbaar via www. 
kunstenhuis.nl en voor zover nog 
voorradig in het Lichtruim, Pla-
netenlaan 2, Bilthoven vanaf een 
uur voor aanvang voorstelling. 

Er is meer dan je ziet

Op dinsdag 14 okt. om 20.00 uur 
spreekt Manfred van Doorn in 
De Woudkapel over Het leven 
als een verhaal. Organisator Die-
derik von Meyenfeldt: ‘Wij zijn 
er heel blij mee dat we deze 
topspreker tot een avond Woud-
kapel hebben kunnen verleiden.’ 
Hij bijt het spits af in de serie 
Er is meer dan je ziet. Toegang 
voor leden, vrienden en dona-
teurs voor een gereduceerd tarief 
en voor anderen. Reserveren: 
wendy@wdgcommunicatie.nl

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ a
an.

Oud papier
Maartensdijk

Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 11 oktober 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Groenekan

Op zaterdag 11 oktober haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 9.00 
uur aan de weg te zetten.

Fotoclub Bilthoven

Maandag 13 oktober geeft foto-
graaf Wim Jenniskens een lezing 
over ‘Zeggingskracht in foto’s; 
waar zit die en hoe krijg ik ze 
in mijn foto’s’. Een interessante 

avond voor iedereen die van foto-
grafie houdt. De avond begint 
om 20.00 uur en wordt gehou-
den in het H F Witte Centrum, 
Henri Dunantplein 4, De Bilt. 
Voor meer inlichtingen Fotoclub 
www.fotoclubbilthoven.nl 

“Maar de HEER’ zal uitkomst geven”

Psalm 42:5 (ber.)

Heden nam de Heere tot Zich onze lieve, zorgzame moeder, groot- en 

overgrootmoeder

GRIETJE VAN LAAR - VAN VELUW
weduwe van Teunis van Laar,

sinds 8 juni 1986

Aan haar overlijden ging een periode van afnemende krachten vooraf.

Zij mocht de leeftijd van 84 jaar bereiken.

 Renswoude:  Teunis en Lia van Laar-van Vlastuin

   Teunis, Regiene en Dennis, Marianne,

   Nicolien en Samir, Niels

 Kampen:  Geurie en Gert Hoefnagel-van Laar

   Margriet, Tineke en Gert-Jan, 

   Jacoline en Daniël, Gerline

   Boukje, Teunette, Gertine, Gert, Corline

 Enspijk: Kees en Bep van Laar-Grootendorst

   Nelieke en Job, Aron, Jesse

   Teus en Jacobine, Joost en Florianne,

   Margreet

 Oosterwijk:  Henk en Jeanet van Laar-Dullemeijer

   Neleore, Mattheus

 De Bilt: Ina van Laar

 Lopik: Rieta en Arjo Sonneveld-van Laar

   Anne, Johan, Petra, Thijs

Haar kleindochter Willemien is haar op 26 oktober 2004 voorgegaan.

4 oktober 2014

Wilhelminalaan 8

3732 GK De Bilt

Liever geen bloemen.

Onze moeder, groot- en overgrootmoeder is thuis opgebaard.

Er is gelegenheid tot condoleren in “De Voorhof”, 

Burg. de Withstraat 29 A, De Bilt op D.V. woensdag 8 oktober 2014 

van 19.30 tot 20.30 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 9 oktober 2014 om 

10.30 uur in de Zuiderkapel, Boslaan 3 te Bilthoven, waarna 

aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 11.45 uur op de 

begraafplaats “Brandenburg”, 1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven.

Degenen die geen rouwkaart hebben ontvangen, kunnen deze 

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

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Commissie Openbare Ruimte 
vergadert op locatie

door Rob Klaassen

Donderdag 2 oktober was er een vergadering van de raadscommissie Openbare Ruimte op 

locatie. In het Groenhorstcollege aan de Dierenriem in Maartensdijk werd gesproken over 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied Maartensdijk’. 

Dit bestemmingsplan gaat over alle 

grondgebied van de voormalige ge-

meente Maartensdijk dat gelegen 

is buiten de kernen van Holland-

sche Rading, Maartensdijk, Groe-

nekan en Westbroek. De bijeen-

komst betrof een inspraakavond.  

Aanwezigen

Bij deze bijeenkomst waren, naast 

verantwoordelijk wethouder Hans 

Mieras en de commissieleden ook 

veel raadsleden aanwezig. Voor-

afgaand aan de bijeenkomst was 

er voor het belangstellende gezel-

schap een rondgang door het bui-

tengebied georganiseerd, zodat 

men zich enigszins een voorstelling 

zou kunnen maken van hetgeen ’s 

avonds aan de orde zou komen. 

Zo’n 50-60 mensen waren op de 

vergadering afgekomen, deels als 

belangstellende, deels als inspreker.

Losse vergaderprocedures

Commissievoorzitter gemeente-

raadslid Ebbe Rost van Tonningen 

ging soepel om met de procedu-

res en randvoorwaarden die voor 

deze inspraakavond gelden. Of-

icieel had iedere inspreker 3 mi-
nuten spreektijd, maar vaak werd 

dat meer. Ook konden mensen die 

geen Zienswijze (bezwaren) had-

den ingeleverd inspreken, zelfs als 

dat maar (zeer) zijdelings met het 

bestemmingsplan te maken had. 

Gevolg was dat er een informele 

sfeer ontstond.

Insprekers

27 Mensen hebben deze avond ge-

bruik gemaakt van het spreekrecht. 

Hiervan waren er 15 agrariër. Wat 

vooral bij de agrarische onderne-

mers speelde was het gebonden zijn 

aan een omgevingsvergunning bij 

maïsteelt. Het grootste bezwaar be-

trof de vertraging en de kosten die 

hiermee gemoeid zijn. Ook werden 

er vraagtekens geplaatst bij de be-

oordeling of er wel of geen sprake 

is van een volwaardig agrarisch 

bedrijf. Vanuit de natuurvertegen-

woordiging werd aangedrongen 

zorgvuldig met het gebied om te 

gaan, vooral vanuit ecologisch ge-

zichtspunt is het gebied erg waar-

devol en daarom ook erg kwets-

baar. Ook kwamen er verzoeken 

nog eens te willen bezien of een 

bouwvergunning voor een woning 

of uitbreiding van een bedrijf mo-

gelijk is.

Ruigenhoek

Er kwamen ook andere zaken aan 

de orde: Zo kwam een omwonen-

de te spreken over de grote mate 

van overlast die selectief gebruik 

van fort Ruigenhoek met zich 

brengt. De gemeente had deze ac-

tiviteiten goedgekeurd en de vraag 

werd gesteld of de gemeente zich 

wel bewust was van hetgeen zich 

daar afspeelt. Activiteiten die to-

taal niet zouden passen in de om-

geving. Veel indruk maakte het 

trieste verhaal van inwoners van 

Hollandsche Rading die de waarde 

van hun woning in rook zien op-

gaan door de houding van Rijks-

waterstaat bij de geplande verbre-

ding van de A27.

16 oktober a.s. is de vervolgbij-

eenkomst op het gemeentehuis, 

terwijl de inale besluitvorming 
in de Mathildezaal van gemeente-

huis Jagtlust op 30 oktober a.s. zal 

plaatsvinden in een ‘reguliere’ ge-

meenteraadsvergadering. 

Voorafgaand aan de bijeenkomst was er voor het gezelschap een rondgang door het gebied. 

Uit de gemeenteraad 
van 25 september

door Guus Geebel

Hamerslag

De raad stelt de verklaring geen bedenkingen omgevingsvergunning 

Vinkenlaan/Melchiorlaan unaniem vast. De Verordening ondergrondse 

infrastructuur en het raadsbesluit behorende bij de rekenkamerbrief ge-

meentelijk rioleringsplan worden bij hamerslag vastgesteld.

APV

Bij agendapunt Verordening tot zesde wijziging van de Algemene plaat-

selijke verordening gemeente De Bilt 2009, dient Peter Schlamilch (Be-

ter De Bilt) een motie in. Daarin vraagt hij het college in de APV op 

te nemen dat de loopruimte op stoepen in winkelgebieden minimaal 2 

meter in plaats van 1.20 meter moet zijn. Burgemeester Gerritsen zegt 

dat bij de gemeente geen klachten over de stoepbreedte gemeld worden. 

‘Met deze verordening wordt de praktijk die sinds 2005 geldt en die niet 

leidt tot problemen bestendigd.’ De motie krijgt alleen steun van Beter 

De Bilt, CU en SP.

Aanwijzingsbesluit

Het voorstel: Aanwijzing economische activiteiten van algemeen be-

lang, wordt unaniem vastgesteld. Han IJssennagger (Bilts Belang) 

noemt het verstandig dat aan het eind van het voorstel een evaluatie is 

opgenomen. Bilts Belang zal het aanwijzingsbesluit op juridische houd-

baarheid blijven toetsen en zo nodig een ander voorstel doen. Burge-

meester Gerritsen neemt kennis van wat IJssennagger zegt over Europa 

decentraal. ‘Het besluit wordt getoetst bij de Mededingingsautoriteit en 

mocht het nodig zijn wijzigingen aan te brengen dan worden die aan de 

raad voorgelegd.’

Kennisgevingen

Het voorstel: Vaststellen Verordening elektronische kennisgevingen 

gemeente De Bilt 2014, wordt unaniem vastgesteld. Een motie waarin 

wordt gevraagd nu nog niet over te gaan op afschafing van de papieren 
vorm van kennisgevingen, wordt ingetrokken. De burgemeester noemt 

de motie buiten de orde, omdat het in het voorstel alleen om kennisge-

vingen gaat en niet over Biltbuis.

Erik van Esterik (links) wordt geïnstalleerd als raadslid voor de PvdA. 

Gert Kelfkens voor GroenLinks als commissielid zijnde niet raadslid.

Geen belangstelling 
door Marijke Drieenhuizen

De Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt heeft alle mensen - bijna 500 - met een WWB uitkering 

opgeroepen om deel te nemen aan een gezamenlijke lunch met wethouder Jolanda van Hulst, 

die de Participatiewet in haar portefeuille heeft. 

Er kwamen geen aanmeldingen. 

De leden van de raad zijn vervol-

gens zelf in gesprek gegaan tijdens 

de lunch met de wethouder. Cliën-

tenraad Sociale Zaken De Bilt zet 

zich in om op te komen voor de 

belangen van mensen met een Wet 

Werk en Bijstand (WWB) uitkering 

en met een minimum inkomen in 

de gemeente De Bilt. Zij adviseren 

het gemeentebestuur over het mini-

mabeleid, het functioneren van de 

Regionale Sociale Dienst (RSD) en 

andere zaken die van belang zijn 

voor bijstandsgerechtigden, zoals 

de bijzondere bijstand. Daarnaast 

participeren zij ook in de Regio-

nale Cliëntenraad. De Cliëntenraad 

bestaat uit vrijwilligers die zelf af-

hankelijk zijn van een uitkering via 

de RSD en op deze manier willen 

bijdragen aan verbeteringen. Daar-

naast zitten er afgevaardigden in op 

basis van hun deskundigheid. 

Spreekuur

Er gaat vanaf 2015 het één en an-

der veranderen. Die veranderingen 

en de mogelijke gevolgen daarvan 

stonden op het programma. Voor-

zitter Tonny Bitter: ‘Heel teleur-

stellend dat er niemand is gekomen. 

Het is toch een groot en belangrijk 

onderwerp. We gaan vanaf dins-

dag 7 oktober deelnemen aan een 

spreekuur van de Mens De Bilt. 

Wij zijn daar eenmaal per maand 

van 11.00 tot 13.00 uur. Wij denken 

hiermee te voorzien in een behoefte 

en hopen dat daar wel mensen ko-

men met vragen en opmerkingen’. 

Van de uitnodiging voor een lunch met de wethouder maakte alleen leden 

van de cliëntenraad gebruik.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Riblappen/Hacheevlees

Hertenbiefstuk

runderhamburgers

Schouderkarbonade

Runder-braadrollade

100
gram 2.98

100
gram 1.20

100
gram 0.99

1 
kilo 7.50

100
gram 1.49

Seldery-knoflooksalade 
Mango-salade
Filet-americain 3x 100

gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Gebraden rosbief 

Zeeuws spek

Gebakken beenham 3x 100
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 9 oktober
t/m woensdag 15 oktober

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Schouderham
Gebakken boterhamworst
Procereurrollade
Zure zult
Varkenslever
Corned beef
Boterhamworst

Paardenworst
Kookworst
Grilworst
Grilworst met kaas
Leverworst
Gebraden gehakt
boerensnijworst

Filetlapjes
Procureurlapjes
Tartaartjes

NOTEN HUISMIX

HEERLIJKE NOTEN 
HERFSTMIX 1.79100

gram

2.20100
gram

A.s. zaterdag van 11.00 - 14.00 uur bent u van harte welkom 

om kennis te komen maken met onze wildproducten. 

Speciaal voor u hebben wij zelf een wild zwijn uitgesneden.  

Ook hebben wij vanaf het weekend weer wildpatés 

(wild zwijn, haas en fazant). Komt het proeven!

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

BOEREN ZACHT 
BELEGEN 4.98500

gram

4.75500
gram

6 halen / 
   5 betalen

Extra Donderdag voordeel!

Wildproeverij

SHOARMA
1

kilo 6.98op=op

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

Vers van de Traiteur
Kapucijnersschotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Japanse kip
MET NOEDELS OF RIJST __ 100 GRAM 1,25

Snijbonenschotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse 

Broccoli
HEEL KILO

Italia

Druiven
500 GRAM

De echte

Butternut
FLESPOMPOEN

Vers gesneden

Boerenkool
____________________250 GRAM 0,99

Elstar handappels
______________________ 1,5 KG 0,99

Ravioli met gehakt
IN TOMATENSAUS OF

Ravioli met spinazie
EN RICOTTA IN CHAMP.SAUS

____________________100 GRAM 1,49

ALLEEN MAANDAG 13, DINSDAG 14

EN WOENSDAG 15 OKTOBER

0,99 1,490,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot

___________________________ 100 GRAM  0,70

GROOT assortiment wilde

Paddestoelen en gesneden 

Paddestoelen Mixen!

Sperziebonen
____________________HEEL KILO 0,75

Per stuk
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www.arttraverse.nl

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

21 sept | 12 nov 2014

Jacqueline de Jong
Schilderijen, werk op papier 

en objecten

advertentie

Eenrichtingsverkeer geen
goede oplossing 

door Rob Klaassen

De Fietsersbond omarmt de invoering van een aantal trajecten met eenrichtingsverkeer in De 

Bilt. Goed voor de fi etsers, goed voor de rust en de veiligheid in het dorp. Klaas-Jan Dolman is 
namens de Groenekanseweg lid van de klankbordgroep voor het Verkeerscirculatieplan (VCP) 

en plaatst op persoonlijke titel kanttekeningen bij het invoeren van eenrichtingsverkeer.

De gemeente is met deze klank-

bordgroep uiteindelijk gekomen 

op twee kansrijke varianten in 

een VCP. Een voorkeursvariant, 

ondersteund door de gemeente 

en Fietsersbond, waarin voor een 

aantal plekken eenrichtingsver-

keer is opgenomen en een alter-

natieve variant waarin wordt af-

gezien van eenrichtingsverkeer.  

Klaas-Jan Dolman is van mening 

dat, wanneer op bepaalde stukken 

eenrichtingsverkeer wordt inge-

voerd, dit een lastenverzwaring 

naar andere plekken betekend. Hij 

geeft als voorbeeld automobilisten 

die in de eenrichtingssituatie naar 

de Biltse Rading of Soestdijkse-

weg willen: zij worden gedwongen 

om onder andere via Nobellaan, 

Waterweg en Tuinstraat te rijden. 

Dat geldt ook voor sluipverkeer 

tussen A27 en Zeist, dat een alter-

natieve route door het dorp zoekt. 

Fietsroute
Klaas-Jan: ‘De Waterweg is be-

doeld om als fi etsroute te fungeren 
en is daarvoor enkele jaren geleden 

heringericht en ook de Tuinstraat 

is niet op veel verkeer berekend. 

Ook zouden de automobilisten, 

die naar het noordelijk deel van 

De Bilt willen gedwongen worden 

door de dorpskern te rijden of door 

te rijden via de Groenekanseweg. 

Wegen die nu al veel overlast ge-

ven. Wat ik wil zeggen is dat het 

invoeren van eenrichtingsverkeer 

de situatie op de eenrichtingsvak-

ken zal verbeteren, maar dat dit 

geen oplossing biedt waarmee de 

meeste Biltenaren geholpen zijn’. 

Woonstraten

‘In woonstraten als Nobellaan, Wa-

terweg, Nieuwstraat en Tuinstraat 

zal het aanzienlijk drukker worden 

met autoverkeer en zullen corrige-

rende maatregelen zoals drempels, 

versmallingen en mogelijk ook 

eenrichtingsverkeer genomen moe-

ten worden. Naar mijn idee schiet 

daarmee het eenrichtingsverkeer 

haar doel voorbij. Zeker heeft het 

eenrichtingsverkeer op werkdagen 

in de spits haar nut, maar buiten de 

spits worden alle verkeersdeelne-

mers gedwongen om 7 dagen van 

de week om-rij-routes te volgen. 

Slecht voor het milieu, slecht voor 

de bereikbaarheid van het dorp. 

En dan zwijg ik nog maar over de 

plannen voor het vrachtverkeer die 

ertoe zullen leiden dat opnieuw de 

Groenekanseweg nog zwaarder zal 

worden belast”.

Pleidooi 
‘De Fietsersbond beperkt zich in 

haar verhaal tot de problematiek 

van de fi etsers in de Dorpsstraat. 
We hebben hier echter te maken 

met veel meer problemen dan alleen 

die van de fi etsers. Het verkeerscir-
culatieplan moet juist een oplos-

sing bieden voor zo veel mogelijk 

verkeersproblemen. Ik pleit voor 

de alternatieve variant. Dit betreft 

uitsluitend het doortrekken van de 

Asserweg naar de Biltse Rading. 

Deze verlengde Asserweg, met dus 

tweerichtingsverkeer, vormt de ont-

brekende schakel in de verkeers-

structuur van De Bilt. Door deze 

nieuwe oost-west verbinding zal op 

veel locaties een verbetering optre-

den (bv. Blauwkapelseweg, Groe-

nekanseweg). Verder moeten ook 

in deze variant, net zoals dat ook bij 

de eenrichtingsvariant het geval is, 

specifi eke probleemlocaties worden 
aangepakt (bijvoorbeeld optima-

lisatie Dr. Letteplein en herinrich-

ting Hessenweg-Zuid). Ik hoop van 

harte dat het gemeentebestuur bij de 

besluitvorming over het Verkeers-

circulatieplan dat in oktober zal 

plaatsvinden zich bewust zal zijn 

van de nadelen die de variant een-

richtingsverkeer met zich brengt’.

Klaas-Jan Dolman: ‘Eenrichtingsverkeer is slecht voor de 

bereikbaarheid van het dorp’.                             [foto Henk van de Bunt]

Klaas-Jan Dolman pleit voor het doortrekken van de Asserweg naar de 

Biltse Rading. [foto Henk van de Bunt]

Eenrichtingsverkeer hier leidt tot overlast elders.

Vragen uit de raad van
25 september

door Guus Geebel

Ebbe Rost van Tonningen (Beter 

De Bilt) stelt vragen naar aanlei-

ding van een artikel in de NRC van 

29 augustus over onjuiste taxatie 

van huizen in De Bilt. De gemeente 

zou volgens de Waarderingska-

mer (WOZ) de administratie niet 

op orde hebben. Wethouder Hans 

Mieras antwoordt dat het niet gaat 

om de administratie, maar dat de 

Waarderingskamer wil dat de ge-

meente het gehanteerde systeem 

voor de waardebepaling verandert. 

Dat is bekend en de verwachting is 

dat het probleem op 1 december is 

opgelost.

Hij stelt ook vragen over de her-

ontwikkeling van De Kwinkelier 

en de daarmee samenhangende 

herijking van het detailhandelbe-

leid in het centrum van Bilthoven. 

Wethouder Jolanda van Hulst zal 

zodra de gegevens daarover be-

kend zijn die terugkoppelen naar 

de raad, hopelijk dit jaar nog. Rost 

van Tonningen stelt verder vra-

gen over het vertrek van de direc-

trice van Samen voor De Bilt. De 

opstelling van de gemeente zou 

daarbij een belangrijke factor zijn 

geweest. Wethouder Anne Brom-

mersma zegt dat een aantal func-

ties waaronder Beter voor De Bilt 

zijn gekoppeld aan Stichting Mens. 

De medewerkers kregen gelegen-

heid mee te gaan en de directeur 

heeft daar niet voor gekozen.  Anne 

de Boer (GroenLinks) is bezorgd 

over de gevaarlijke oversteeksitu-

atie bij de bushalte naast station 

Bilthoven. De situatie is bij wet-

houder Van Hulst bekend. Om het 

oversteken te reguleren wordt een 

hek geplaatst. Ze zegt dat het wel 

om iets tijdelijks gaat, want zodra 

de langzaamverkeertunnel open is 

verandert de situatie. Met Qbuzz 

wordt onderhandeld over de meest 

ideale situatie.

Anne de Boer vraagt aandacht voor de oversteeksituatie naar de bus bij 

station Bilthoven.

Uitreiking Gemeentelijke 

Onderscheidingen
Burgemeester Arjen Gerritsen reikte donderdag 2 oktober in Café Mil-

tenburg medailles van Verdienste in Zilver uit aan mevrouw T. Bron-

Mur en de heer A. Ras. Mevrouw Bron-Mur zet zich al bijna 40 jaar 

belangeloos in voor de kankerbestrijding in Bilthoven en blijft dit doen. 

Van deze 40 jaar was zij 20 jaar penningmeester. Vooral in een peri-

ode waarin er geen bestuurders waren, heeft zij samen met de secre-

taris de KWF afdeling Bilthoven in stand weten te houden. Als er een 

wijkhoofd ontbrak, nam zij moeiteloos de betreffende wijk over; indien 

nodig liep zij ook collectes. Zij heeft zich, op uiterst correcte wijze, 

ontfermd over grote bedragen. Ook de heer Ras heeft zich bijna 40 jaar 

belangeloos ingezet voor de kankerbestrijding. Hij was secretaris van 

de KWF afdeling Bilthoven en zorgde er onder andere voor dat alle 

wijkhoofden voorzien werden van alle promotieartikelen die gebruikt 

worden tijdens de collecte. Op beiden wordt er gedurende het jaar op 

incidentele basis een beroep gedaan voor extra KWF activiteiten. Deze 

vrijwilliger staan bekend om hun langdurige en belangeloze inzet voor 

de lokale gemeenschap.

Mevrouw T. Bron-Mur en de heer A. Ras zijn onderscheiden.

(foto Reyn Schuurman)
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Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

Verkrijgbaar in vele maten! 
Kom langs voor persoonlijk advies.
Verkrijgbaar in vele maten! 

T.w.v. 280.-

GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza

Heteren
Poort van Midden Gelderland 

Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370

3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken

n Ruimtelijke Ordening & Milieu

n Makelaardij landelijk gebied

n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75

www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Walnoten taartje met heerlijkecaramel/amandelspijs nu € 5,95
Nieuw!Desem Haverbrood

€ 2,40

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

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Zaterdag 11 oktober:
Vanaf 10-16 uur huidanalyse door onze 
schoonheidsspecialistes Karin en Manon

U ontvangt dan een

beautypaspoort.
U kunt op deze dag diverse producten

proeven, smeren en ruiken.
Bij aankoop van een make-up product

krijgt u op het tweede product

50% KORTING

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry age

DONDERDAG 9 T/M
ZATERDAG 11 OKTOBER

 
10% KORTING

OP ALLES*

 * ZOLANG DE VOORRAAD STREKT   

HERFST BIJ

NAGEL
fashion

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

Grote collectie 

klassieke en  

moderne meubel-

stoffen en leer.

Ook rieten- en 

biezenmatten  

maken.

Kijk voor een

impressie op 

onze site:

Gratis halen en brengen.
Kom vrijblijvend langs in onze winkel.
U bent van harte welkom. 
De kofie staat klaar!

Nieuw in Bilthoven

Ambachtelijke meubelstoffeerderdij Kwarten 
Al jaren een begrip in Bilthoven, De Bilt e.o.

Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven

06-25172955
0346-830927

www.meubelstoffeerderijkwarten.nl

Nanne & Wout 
gaan proberen het 

wereldrecord op 

de marathon te 

verbeteren. 

Natuurlijk onder begeleiding van 

Kapper Hans. Dus zaterdagmiddag gesloten.

Bel snel: 0346-212455

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl
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Hoe onderging Nederland 
de Eerste Wereldoorlog 

door Guus Geebel

Op 11 november 1918 capituleerde Duitsland waarmee de Eerste Wereldoorlog tot een 

einde kwam. In België en Frankrijk is het op deze datum Wapenstilstandsdag en worden de 

slachtoffers herdacht. Tien miljoen militairen sneuvelden in deze verschrikkelijk 

oorlog. Nederland was neutraal maar moest wel op zijn hoede zijn voor 

bedreigingen van de geallieerden en de Duitsers.

De historici Anne Doedens en Liek 

Mulder schreven het boek: ‘Ver-

stoorde Vrede,  Nederland tijdens 

de Eerste Wereldoorlog’. Het is een 

boek dat tien jaar geleden onder de-

zelfde titel al is uitgegeven, maar 

dat bevatte veel fouten en foto’s 

waren van slechte kwaliteit. Het 

werd daarom al gauw uit de handel 

genomen. ‘Dit is een verbeterde 

uitgave met meer tekst en veel be-

tere foto’s’, vertelt Anne Doedens. 

‘Het lijkt niet op de eerste uitgave. 

Op 11 november krijgt bestuurder-

directeur Herman Sietsma van mu-

seum Huis Doorn het eerste exem-

plaar aangeboden. Daarbij is ook 

de Vlaamse vertegenwoordiger en 

de Duitse militaire attaché uitgeno-

digd.’

Musea

Doedens vertelt dat over enige tijd 

in de regio Utrecht drie musea op 

militair gebied zullen zijn die el-

kaar kunnen versterken. Dat is 

eind dit jaar het Nationaal Militair 

Museum in Soesterberg. In 2015 is 

de opening van het Waterliniemu-

seum Fort Vechten. Onderdeel van 

dat museum is een Kenniscentrum 

dat de hele waterlinie in Nederland 

gaat coördineren. Anne Doedens 

werkt daaraan mee als lid van de 

begeleidingscommissie. Het derde 

is het paviljoen ‘Nederland en de 

Eerste Wereldoorlog’ dat op 4 sep-

tember door prinses Beatrix op het 

terrein van Huis Doorn werd ge-

opend. Doedens noemt deze drie 

musea, die binnen een straal van 

vijftien kilometer van elkaar lig-

gen, goed voor het toerisme en de 

cultuur.

Vluchtelingen

Op de van hem bekende enthousi-

aste wijze laat Anne Doedens zien 

wat er in het boek komt te staan. 

Het begint met de opening van het 

Vredespaleis in Den Haag door ko-

ningin Wilhelmina op 28 augustus 

1913. ‘De oorlog kan beginnen’, 

zei het Tweede Kamerlid Domela 

Nieuwenhuis. Er zijn foto’s van 

de uitvaart van majoor Thomson 

die op een vredesmissie in Alba-

nië sneuvelde, net voordat de Eer-

ste Wereldoorlog uitbrak. Toen die 

begon waren in Soesterberg net 

de eerste militaire vliegtuigen. Er 

kwamen overal in het land vluch-

telingenkampen. In deze omgeving 

verbleven tweeduizend vluchtelin-

gen, maar Harderwijk huisvestte 

duizenden gevluchte militairen. Bij 

de waterlinie en de forten worden 

troepen gelegerd. Een aantal hoofd-

stukken beschrijft  de situatie in 

Nederland van dat moment en de 

reacties op de oorlog. Er worden 

noodmaatregelen beschreven. Ieder 

onderwerp heeft een deel tekst met 

citaten die op de foto’s  slaan. 

Dagelijks leven

Het Nederlandse leger was gemo-

biliseerd en 200.000 man sterk, op 

een bevolking van zes miljoen. Er 

komen een miljoen Belgen naar 

Nederland waarvan er 100.000 

zijn gebleven. Je ziet in het boek 

hoe communicatie met postdui-

ven verliep. Veel aspecten van het 

dagelijkse leven staan beschreven 

en geïllustreerd met ruim 200 af-

beeldingen. Het leven gaat intus-

sen gewoon door. Smokkelaars 

beleven gouden tijden. De massale 

slachtingen in de oorlogsgebieden 

worden in de bioscopen vertoond. 

In 1916 zijn er in Nederland grote 

overstromingen.  In Sluis en Zierik-

zee vallen per ongeluk bommen. Er 

zijn demonstraties voor vrouwen-

kiesrecht, betogingen op de Dam, 

gaarkeukens, protesten en vredesi-

nitiatieven. Er is aardappelschaars-

te, kolennood en een staking in de 

mijnen. Het boek bevat verder im-

pressies uit Nederlands-Indië. Het 

boekwerk eindigt met de vlucht van 

keizer Wilhelm II naar Nederland. 

Het verwaarloosde Belgenmonu-

ment in Amersfoort, dat vluchtelin-

gen uit dankbaarheid inancierden, 
is na 70 jaar eindelijk opgeknapt.

Anne Doedens: ‘Tien miljoen militairen sneuvelden in deze verschrikkelijk 

oorlog.’

Lezing ‘Na de bevrijding’
    

Donderdagavond 16 oktober geeft Ad van Liempt in het kader van de ‘Maand van de Geschiedenis’ 

een lezing over de jaren na de bevrijding. Na het succes van de televisieserie ‘De oorlog’ zond de 

NTR het afgelopen seizoen ‘Na de bevrijding’ uit, naar een idee van Ad van Liempt.

Van Liempt vertelt in deze lezing 

het dramatische, weinig bekende 

verhaal over wat onze ouders en 

grootouders meemaakten nadat 

ze de oorlog hadden doorstaan. 

Een moeizame weg terug. Na de 

vreugde van de bevrijding volgde 

de ontnuchtering. Het verdriet, 

de machteloosheid, de schaarste, 

de toenemende dreiging van een 

naderende oorlog met Indonesië. 

Ad van Liempt staat bekend als 

het journalistieke geweten van 

Hilversum, auteur en tv-pro-

grammamaker. Hij is medeo-

prichter van ‘Andere Tijden’ en 

ex-hoofdredacteur van ‘NOVA’ 

en ‘Studio Sport’. Schrijver van 

boeken over de geschiedenis 

van Nederland en Indonesië in 

de oorlogsjaren. Zijn meest re-

cente boek ‘Na de bevrijding: de 

loodzware jaren 1940-1950’ ver-

scheen begin 2014.

De avond vindt plaats in de the-

aterzaal van Het Lichtruim, Pla-

netenplein 2. Aanvang: 20.00 

uur. Kaarten: www.ideacultuur.

nl, in de bibliotheek, bij de Bilt-

hovense Boekhandel, 030 228 

10 14 en Bouwman Boeken, 030 

220 01 12. In de pauze en na af-

loop is er gelegenheid om boe-

ken te kopen en te laten signeren. Ad van Liempt. (foto Keke 

Keukelaar)

SDO bezoekt Nationaal 
Militair Museum

Het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg is het museum 

over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, ver-

leden en de toekomst.  Er zijn zes themadelen waar met moderne mu-

seale presentaties het verhaal van de land- en luchtmacht wordt verteld. 

Daarnaast is er een enorme presentatieruimte waarin veel imposante 

collectiestukken, zoals vliegtuigen, tanks, pantservoertuigen en heli-

kopters te bezichtigen zijn.

Op dinsdag 21 oktober mag SDO – De Bilt als één van de eersten, nog 

voor de oficiële opening, een bezoek brengen aan dit nieuwe interes-

sante museum en wordt de mogelijkheid geboden een kijkje te komen 

nemen. 

Aanmelden hiervoor kan door een envelop met 10 euro, met vermelding 

van NAW-gegevens + telefoonnummer in de brievenbus te doen bij:

Mevr. A. Stijlaart Koningin Julianalaan 21, Maartensdijk, 

tel. 0346 214749. 

Mevr. B. Franken Dr. Welfferweg 54, Westbroek, tel. 0346 282002.

Mevr. H. Ockhuijsen Kometenlaan 34 De Bilt, tel. 030 2202458

Dhr. H. v.d. Loo ,Geelgorslaan 124 Bilthoven, tel. 030.2253588

Het meenemen van een rollator is geen probleem. De SDO gaat er-

heen met een bus voor 60 personen en een lunch is inbegrepen. Bij 

overboeking wordt het geld gerestitueerd. Aanmelding kan tot en met 

11 oktober en gebeurt op volgorde van binnenkomst. De opstappunten 

zijn in De Bilt aan het Dr. Letteplein om 9.00 uur, in Bilthoven bij de 

Koperwiek om 9.15 uur en in Maartensdijk bij de parkeerplaats naast 

De Vierstee om 9.30 uur. [HvdB]

Klassiek muziekconcert
Op vrijdag 17 oktober organiseert Cultuurpodium De Bilt haar eerste 

concert in de Theaterzaal van Het Lichtruim, Planetenplein 2 te Biltho-

ven . Alexander Oliver en leden van het New European Ensemble bren-

gen een programma in het kader van de Maand van de Geschiedenis 

onder de titel: ‘Vriend & Vijand ten tijde van de Eerste Wereldoorlog’.

Acteur Alexander Oliver draagt gedichten voor van veelal jonge man-

nen die in deze oorlog het leven lieten, of er later op relecteerden. On-

der hen destijds al beroemde namen: Wilfred Owen (hij sneuvelde een 

week vóór de wapenstilstand) en Siegfried Sassoon, maar ook minder 

bekende dichters en schrijvers. Deze gedichten worden allen in pak-

kend Engels voorgedragen. Drie leden van het internationaal hoogge-

prezen New European Ensemble – Daan Treur (piano), Rada Ovcha-

rova (viool) en Willem Stam (cello) – voeren hierbij werken uit van 

componisten die het slagveld al dan niet aan den lijve ondervonden. Er 

is gekozen voor gedichten die deze oorlog uit verschillend perspectief 

tot leven brengen. Niet alleen worden de verschrikkingen en verdriet 

en diep verlangen verwoord; ook surrealistische en humoristische be-

levenissen passeren de revue. Kaarten, inclusief consumptie, voor dit 

concert zijn verkrijgbaar bij de ticketshop www.theaterhetlichtruim.nl . 
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Minimaal 30 % afgeprijsd of Two for One

Op dezelfde locatie als de BotaBoots Showroom
BotaBoots Lifestyle Outlet Industrieweg 24a Maartensdijk do-vr 13u-19u

kijk voor openingsdata op botabootscompany.com/events za. 12u-17u

ADRES UTRECHTSEWEG 374 - 3731 GE DE BILT

wij zijn klaar voor het najaar

Kies uw onderhoudspakket en maak kennis met ons!

€ 200,00 incl. btw 4 uur arbeid en materiaal 

€ 375,00 incl. btw 8 uur arbeid en materiaal

€ 725,00 incl. btw 16 uur arbeid en materiaal

DEZE TARIEVEN GELDEN ALLEEN VOOR NIEUWE KLANTEN 

Het onderhoudspakket is inclusief vuilafvoer, bemesting en gebruik 

van kleine machines. Een allround vakman komt op de afgesproken 

tijd uw tuin een onderhoudsbeurt geven en overlegt ter plaatse de 

werkzaamheden met u. Uiteraard geeft hij ook graag advies. 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? 

Neem vrijblijvend contact met ons op:                     telefoon 030 220 1021

email info@hoefakker.com

website www.hoefakker.com 

Woonzorgcentrum

d’Amandelboom is op zoek

naar vrijwilligers M/V voor:

De ondersteuning bij activiteiten zoals:

 • Bloemschikken
 • Koffi e schenken
 • Gezamenlijke maaltijden
 • Wandelen

In kaart brengen van levensverhalen

Zoekt u iets anders? U bent van harte welkom! 
Wij gaan daar graag met u over in gesprek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de vrijwilligerscoördinator.

Tel: 030-2295600 of per E-mail: 
vrijwilligerscoordinatoramandelboom@

accoladezorggroep.nl

Noord Houdringelaan 82 - 3722 BT Bilthoven - 030-2295600 - www.accoladezorggroep.nl

Vrijwilligerswerk:

voor cliënten onmisbaar 

en voor u waardevol!

Kidsdisco
Zaterdag 11 oktober organiseert WVT een kidsdisco voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 
Thema: beestenbende! De disco is open van 19.00-21.30 uur. Entree € 2,-. 
Meer informatie: WVT, Talinglaan 10 Bilthoven. Tel. 030 2284973 www.vvsowvt.nl

Meditatie
WVT organiseert twee meditatiecursussen waarvoor nog ingeschreven kan worden. 
Voor uitgebreide inhoudelijke informatie zie www.vvsowvt.nl. Donderdag 17.30-18.30 en 19.30-20.30 uur. 
€ 60,- / 10 lessen. Start 2 oktober. Instromen is mogelijk.

Meer informatie op www.vvsowvt.nl      Tel. 030 2284973 of info@vvsowvt.nl

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, 

030 2284973www.vvsowvt.nl

Liesbeth Wilken ontvangt 
Gemeentelijke Onderscheiding

door Guus Geebel

Tijdens een feestelijke lunch met alle medewerkers van Emmaus Bilthoven 

op maandag 6 oktober werd mevrouw Wilken-de Jong (84) toegesproken 

door voorzitter Inge Laurens. Liesbeth Wilken zet zich al meer dan dertig jaar 

belangeloos in voor deze kringloopwinkel. Aan het eind van haar toespraak 

kwam, voor haar onverwacht, burgemeester Gerritsen tevoorschijn om haar 

de Medaille van Verdienste in zilver van de gemeente De Bilt uit te reiken.

‘Mevrouw Wilken heeft een geschiedenis met dit bedrijf, maar meer nog een 

geschiedenis met de gedachte hierachter, de gedachte achter kringloop en de 

liefdevolle zorg voor iemands naaste’, aldus de burgemeester. Liesbeth Wil-

ken kwam in de jaren vijftig tijdens een rondreis door Frankrijk in contact met 

Abbé Pierre. Die zette zich in de jaren na de Tweede wereldoorlog in voor 

de armen en daklozen van Parijs. Zij raakte geïnspireerd door zijn werk en 

ging als vrijwilligster bij hem werken in de eerste Emmaus communauteit in 

Neuilly Plaisance bij Parijs.

Samen met haar echtgenoot en enkele inwoners van Bilthoven richtte zij eind 

jaren vijftig de Stichting Emmaus Vrienden Nederland op. Burgemeester 

Gerritsen: ’U bent iemand van het eerste uur van de Emmausbeweging in 

Nederland en ook al dertig jaar van deze Emmauswinkel. Het is goed dat er 

mensen van het eerste uur zijn die de inspiratie, de gedachte achter waar we 

hier allemaal mee bezig zijn, meegeven aan de mensen. Daarmee bent u een 

voorbeeld voor de organisatie hier, maar ook voor de Emmausbeweging in 

het algemeen.’

Liesbeth Wilken met de Medaille van Verdienste in zilver. 

Topstukken in Het Lichtruim
Vanaf 4 oktober tot 4 november 2014 is in Het Lichtruim in Bilthoven fotoma-

teriaal te bezichtigen van de Historische Kring D’Oude School en het Regio-

naal Historisch Centrum Vecht en Venen. Beide hebben een selectie gemaakt 

van enkele topstukken uit de tentoonstellingen van ‘900 Jaar De Bilt in Beeld’ 

en ‘Arm en Rijk’. 

Marieke Thomassen van Het Kunstenhuis heeft contact gezocht met Ellen 

Drees, archief medewerkster bij het RHC Vecht en Venen en lid van de Evene-

mentencommissie van de Historische Kring D’Oude School met het verzoek 

of Het Lichtruim rond het jubileum van Nel Kars opgeleurd kon worden met 
mooie foto’s van De Bilt. Het resultaat is een zeventiental prachtige foto’s uit 

o.a. Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk. Uit deze kern komt een foto uit 1895, 

waarop de burgemeester in zijn galakostuum. Deze foto is de oudste van de 

selectie.

Geopend

De Topstukken zijn te zien op de begane grond en de eerste etage. Het Licht-

ruim is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.30 uur (dinsdag en vrijdag tot 

20.00 uur) en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Ook tijdens de theateruren 

is Het Lichtruim toegankelijk. Meer informatie op www.hetlichtruim.nl. 

(Gitta van Eick)

Ellen Drees (RHC Vecht en Venen + D’Oude School) en Marcel Jansen 

(D’Oude School) bezig met de inrichting van de tentoonstelling. 



B en W presenteren 
collegeprogramma en begroting

door Guus Geebel

‘Dit college heeft het coalitieakkoord, dat vier partijen hebben gesloten vertaald in een 

collegeprogramma’, aldus burgemeester Gerritsen bij de presentatie van dit programma op 

6 oktober. ‘We hebben gekozen voor een redactie waarin we als het ware terugblikken van 

2018 naar nu. In alle hoofdstukken is de vraag gesteld wat we in 2018 bereikt willen hebben.’ 

Het college presenteerde ook zijn eerste begroting, die op donderdag 6 november door de 

gemeenteraad wordt behandeld.

‘Het college wil niet alleen op de 

winkel passen. maar heeft ook een 

heleboel ambities op het gebied van 

de fysieke en sociale infrastructuur. 

Daarbij zoeken wij de samenwer-

king met de samenleving. Meer 

dan ooit zal de overheid niet garant 

staan voor elke oplossing van elk 

maarschappelijk probleem.’ Ger-

ritsen noemt dat geen last maar een 

kans voor alle dorpen van de ge-

meente. Daarom wil het college het 

gebiedsgericht werken uitbreiden. 

‘We willen gebruik maken van ini-

tiatieven die lokaal leven en de des-

kundigheid die daar aanwezig is. 

Mede daarvoor hebben de wethou-

ders in alle kernen een maandelijks 

spreekuur. De gemeente wil dien-

sten en producten zoveel mogelijk 

digitaal aanbieden. De Bilt doet 

volgend jaar mee aan een pilot om 

reisdocumenten thuis bezorgd te 

krijgen, zodat inwoners niet twee-

maal naar het gemeentehuis hoeven 

te gaan. De gemeente De Bilt is een 

veilige gemeente en dat wil het col-

lege voortzetten.’

Bouwopgaven

Duurzaamheid en een open be-

stuurscultuur zijn de hoofdlijnen 

die in de portefeuilles van wet-

houder Hans Mieras terugkomen.’ 

Duurzaamheid betekent voor de 

wethouder dat we de gemeente op 

alle terreinen beter achterlaten dan 

we haar hebben aangetroffen. Voor 

de ruimtelijke ordening gaat Mier-

as voor het behoud van een groene 

gemeente en het betrekken van de 

inwoners hierbij. Hij gaat in op 

een aantal concrete bouwopgaven 

zoals de ontwikkeling van zorgap-

partementen bij De Leijen Zuid, 

woningbouw achter Het Lichtruim 

en de ontwikkeling van Biltho-

ven Centrum. ‘Op het gebied van 

cultuur is de afgelopen jaren heel 

veel gebeurd. De opgave voor het 

college is nu dat dit blijft werken. 

Uitbouwen wat we hebben en meer 

samenwerking tussen alle partijen.’ 

Satéprikker

Madeleine Bakker is wethouder van 

jeugd, sport, onderwijs, recreatie en 

toerisme. Zij noemt de verwachte 

nieuwe notitie Jeugd een mooie 

start. De wethouder vindt het een 

mooie uitdaging om samen met de 

andere portefeuillehouders de ‘sa-

téprikker’ door de verschillende 

beleidsonderwerpen heen te steken. 

Zij wil de sport blijven stimuleren 

met de vrijwilligers en de vereni-

gingen. Over De Vierstee: ‘De sa-

menwerking tussen cultuur en sport 

is de afgelopen periode een hele uit-

daging gebleken. We zijn met alle 

gebruikers rond de tafel geweest 

om de wensen te inventariseren. Er 

zijn verschillende varianten uitgere-

kend. De keuze is nog niet gemaakt 

en de exploitatie moet nog onder-

zocht worden. Vervolgens komen 

nog de inanciën in beeld.’ Madelei-
ne Bakker hoopt voor het voorjaar 

duidelijkheid te hebben.

Werkervaringsplekken

Wethouder Jolanda van Hulst kan 

meedelen dat ondertunneling bij 

het station op schema ligt en in 

mei, juni opgeleverd kan worden. 

Daarna wordt gestart met de onder-

tunneling van de Leijenseweg. De 

A27 is een heet hangijzer waar het 

college zich hard voor blijft maken. 

Het college wil jaarlijks voor 200 

personen stage- en werkervarings-

plekken realiseren. De wethouder 

ondervindt veel medewerking bij 

ondernemers tijdens de bedrijfs-

bezoeken die zij regelmatig alegt. 
Met de life science-as wil Jolanda 

van Hulst de regio nog meer op 

de kaart zetten. Het zwembad is in 

2018 gerealiseerd. Anne Brommer-

sma is wethouder van zorg en wel-

zijn, en duurzaamheid. ‘We hebben 

een groene draad geweven door het 

collegeprogramma. In het duur-

zaamheidsbeleid focussen we voor-

al op het onderdeel planet. Energie, 

zorgvuldig omgaan met energiever-

bruik, hergebruik van grondstoffen. 

We willen dat doen met mensen in 

de gemeente die daar veel van we-

ten.’ De wethouder verwacht op 1 

januari klaar te zijn met de decen-

tralisatie van Jeugdzorg en AWBZ/

Wmo. Daarna wil zij aan de slag 

met vernieuwing en ontschotting.

Begroting

‘De inanciële positie van de ge-

meente is op dit moment niet riant’, 

aldus wethouder Hans Mieras van 

Financiën. ‘In vergelijking met an-

dere gemeenten doen we het echter 

nog niet zo slecht. Het dieptepunt 

van de crisis ligt achter ons en we 

zien wat licht gloren aan het eind 

van de tunnel, maar we zijn de tun-

nel nog niet uit. We merken nog niet 

dat de crisis voorbij is. De bijdrage 

van het Rijk neemt nog steeds af 

en we krijgen er in het sociale do-

mein meer taken bij met minder 

geld. We voelen ook nog niet dat 

de economie aantrekt in termen van 

grondverkoop of meer bouwleges. 

We zullen de komende jaren nog 

maatregelen moeten nemen die pijn 

doen.’ Tevreden is de wethouder 

dat in de begroting nieuwe wensen 

uit het coalitieakkoord gedekt zijn. 

‘De afgelopen jaren is de schuld-

positie van de gemeente opgelopen 

omdat we verlies hebben moeten 

nemen bij een aantal grondexploi-

taties en omdat projecten langer 

hebben geduurd. Dat pakken we nu 

op twee manieren aan. Alle tegen-

vallers worden opgevangen binnen 

het programma en meevallers ge-

bruiken we om de reservepositie te 

versterken. Verder gaan we de grote 

projecten die lopen voortvarend 

uitvoeren.’ Het inlatiepercentage 
waarmee gemeentelijke belastin-

gen worden verhoogd bedraagt 1,5 

procent.
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Tal van activiteiten bij Open Huis 
Hospice Demeter 

door Guus Geebel

‘Van betekenis tot het einde’ is de vertaling van het thema waarmee Nederland op zaterdag 

11 oktober voor de tiende keer deelneemt aan de Internationale dag van de Palliatieve Zorg. 

Academisch Hospice Demeter, Weltevreden 3 in De Bilt, schenkt die dag 

vanaf 11.00 uur op verschillende manieren aandacht aan deze dag. 

Doel van het thema Who Cares? 

We do! is mensen eerder te laten 

nadenken over het einde van hun 

leven en hun wensen daarom-

heen, en ze te bewegen daarover 

te spreken met hun naasten of 

zorgverleners. Dat geeft rust in de 

stervensfase. Palliatieve zorg be-

tekent zorg in de laatste fase van 

het leven. Als genezing niet meer 

mogelijk is, houdt het leven ech-

ter niet meteen op. Er zijn grote 

vragen, onzekerheden en er is be-

hoefte aan zorg.

Programma

Het Open Huis is zaterdag 11 ok-

tober van 11.00 tot 12.30 uur en 

van 13.00 tot 15.30 uur. Er wor-

den dan rondleidingen in het huis 

gehouden. Verder kunnen bezoe-

kers een workshop kunstzinnige 

therapie volgen, gegeven door 

Hendra Versteegde. Mr. Betty 

Bohte zal vragen beantwoorden 

over erfrecht en vermogensrecht. 

Van 15.45 tot 16.45 uur vindt in 

het kader van de fondsenwerving 

in Patioschool De Kleine Prins, 

Weltevreden 8, tegenover Deme-

ter, een theeconcert plaats. Het 

wordt verzorgd door de musicus 

Marcus de Haard van Music For 

People en de sopraan Maria van 

den Broek. Kaartverkoop bij de 

school vanaf 14.30 uur. De entree 

bedraagt twee euro. 

Voorlichting over 
verkeerssituaties

De ietsersbond afdeling De Bilt nodigde leden van de gemeenteraad 
uit dinsdagochtend kennis te komen nemen van de verkeerssituatie in 

de Biltse Dorpsstraat. Deze maand gaat de raad beslissen over de ver-

keersstructuur van De Bilt voor de komende tijd. Er ligt naar de me-

ning van de ietsersbond een goed voorstel om een aantal knelpunten 
in met name de ietsinfrastructuur op te lossen. Omdat niet iedereen 
een goed beeld heeft van met name de situatie op de Dorpsstraat in de 

ochtendspits werden de volksvertegenwoordigers uitgenodigd voor een 

toelichting ter plaatse. [HvdB] 

Leden van de gemeenteraad krijgen voorlichting over een ietsknelpunt 
in De Bilt tijdens de ochtendspits.Zorgcoördinator Jannie Ruitenbeek en coördinator hospitality Mariëlle 

Pickkers (rechts) van Demeter.

Het gemeentebestuur, v.l.n.r gemeentesecretaris Erik Wietses, wethouder 
Anne Brommersma, wethouder Jolanda van Hulst, burgemeester Arjen 
Gerritsen, wethouder Madeleine Bakker en wethouder Hans Mieras.



Maandspecial

Black angus tournedos 
met saus naar keuze 

geserveerd met
 frietjes, salade en groente

€ 19,50

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Herfstmenu

Proef de smaken van de herfst... 

Cocktail en een amuse
3-gangen menu met bijpassende wijnen 

inclusief een koie compleet  € 50,00
 

(alleen op reservering)

De Witte Zwaan

Dorpsstraat 8
3732 HJ De Bilt

(030) 221 01 25
info@witte-zwaan.nl
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Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

RELAXFAUTEUIL UTRECHT MET 
GRATIS OP-STA-HULP

Nu € 995,00
Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

persoonlijk zitcomfort. Relaxfauteuils, 

Sta-op-stoelen, Fauteuils en banken op 

maat. Kom proberen wat goed zitcomfort 

voor u kan betekenen. Bezoek onze winkel 

en showroom met ± 100 fauteuils. 

www.raaijeninterieurs.nl

RUNDERBIEFROLLADE
Gekruid & gezouten. De bijna biefstukrollade;

een begrip in de Bilt. Ca 20 min braden op 150°C. 500 gram 9,25

SLAGERS GEBAKJE
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. katenspek, gehakt

& geraspte kaas. Traktatie op uw bord! 100 gram 1,50

GECONFIJTE EENDENBOUT
Voor de liefhebbers. Iets aparts. Ca. 20 minuten op 170 graden

Ca 20 min. op 175°C in de oven. per stuk 3,90

KIPKARBONADES
Uit onze poeliershoek: lekker gemarineerd. Met een beentje

Ca 25 min. braden. 500 gram 3,00

LAMSRIB KOTELETJES
Van ons bekende lamsvlees. Lekker gemarineerd

en Glutenvrij! Even kort bakken. 100 gram 2,25

BOEUFF BOURGUIGNONE
Uit onze traiteurhoek: met o.a. rundvlees, zilveruitjes,

champignons & rode wijn. Lekker met rijst of puree 500 gram 6,25

TIP: Van maandag 13 t/m woensdag 15 oktober

VARKENSOESTERS
Kort rosé te bakken 3 stuks 4,50

ENGELSE WORSTJES
Vriend van iedereen 100 gram 1,00

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 6 okt t/m zaterdag 11 okt 2014. Zetfouten voorbehouden.

 

 

Zin in een nieuwe 

uitdaging? 

Wij zijn voor de regio Zeist op  

zoek naar ervaren 

(wijk)verzorgenden (niveau 3) 

voor het plannen, uitvoeren en 

coördineren van de zorg voor onze 

cliënten. 

Meer info hierover, kijk op 

www.accoladezorggroep.nl

De hele maand oktober genieten...

Gezellig terras 
Mooie wijnen & lekkere biertjes
Mediterrane hapjes
Plat du jour 
Houtskool BBQ

‘Petits Amis’ onze kleine gerechtjes om te delen € 5,00 per stuk
Van onze houtskool BBQ Black angus ossenhaas sate € 17,50

Dorpsstraat 81-83 | 3732 HH De Bilt | 030 221 31 81 | www.restaurant-amis.nl

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

www. parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 

banieren!

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de

gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek

samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • De Vierklank

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan 

• GroenRijk Hollansche Rading • Primera Maartensdijk 

Vaste wijk per DIRECT bezorgers gezocht

voor onderstaande wijk in Hollandsche Rading:

WIJK 3: Schepersveld in het bos tot aan Lage Vuursche (Vuursche Dreef), 

Binckhorstlaan, Karnemelksweg - 48 adressen
Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992
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Zilver voor Landwaart Culinair
door Henk van de Bunt

Dinsdag 30 september tijdens de AGF Detail in Houten vond de feestelijke prijsuitreiking 

plaats van de verkiezing van Beste Groenteman van Nederland 2014. Bij de gevestigde 

handel werd  Landwaart Culinair uit Maartensdijk tweede en mocht 

Wim Landwaart de zilveren bokaal in ontvangst nemen.

Wim Landwaart: ‘Ieder jaar is het 

weer een spannende strijd, maar 

dit jaar waren de verschillen echt 

minimaal. De Beste Groenteman 

van Nederland word je niet zomaar, 

daar komt behoorlijk wat bij kij-

ken. Niet alleen van de ondernemer 

zelf, maar de gehele verkiezing is 

een echte teamprestatie waarbij alle 

schakels moeten kloppen. En twee-

de worden is alleen maar een extra 

motivatie en stimulans om volgend 

jaar er opnieuw voor te gaan’.

Winnaar van de winnaars

Het is een cliché, maar alle ina-

listen zijn winnaars. Dit werd ge-

durende de competitie steeds weer 

bewezen door de kandidaten. Uit-

eindelijk komt er dan toch een win-

naar van de winnaars uitrollen. Voor 

de gevestigde handel werd dat Gijs 

van de Hoef ‘inspiratiebron voor 

smaakvol eten’ uit Veenendaal. Dit 

jaar was het niveau extreem hoog 

en waren  de verschillen extreem 

klein. De organisatie kijkt terug op 

een zeer spannende en geslaagde 

wedstrijd. De AGF-branche bruist 

van het leven. Met deze ambas-

sadeurs voor de branche wordt de 

consument wederom duidelijk ge-

maakt waarom men voor ‘echte 

smaak’ en advies bij de groenteman 

moet zijn.

Feestje

De tweede plek voor de Maartens-

dijkse onderneming is opnieuw 

een teamprestatie en absoluut een 

felicitatie waard. Wim Landwaart: 

‘Die felicitatie betreft uiteraard niet 

alleen de mensen van het Land-

waart-team, maar alle klanten, die 

door hun betrokkenheid ons steeds 

weer uitdagen tot het leveren van 

topprestaties. Daarom willen wij 

ook die klanten laten delen in dit 

feestje: Op 16, 17 en 18 oktober 

willen wij alle klanten trakteren. 

Wat? Dat blijft nog even een veras-

sing en dat zullen wij in De Vier-

klank van 15 oktober a.s. uitgebreid 

aankondigen’.  Een kijkje in de keuken van Landwaart. Waar al het lekkers vandaan komt.

Uitreiking verhuispakketten Jumbo 
en feest op Maertensplein

door Henk van de Bunt

Jumbo Maartensdijk deelt op zaterdag 11 oktober de eerste Verhuispakketten uit aan 

haar klanten. Ter ere van deze gebeurtenis pakt de winkel aan het Maertensplein 31 in 

samenwerking met de winkeliersvereniging groots uit. Inwoners van Maartensdijk en omgeving 

zijn uitgenodigd voor een feestelijke dag vol activiteiten voor jong en oud. 

Jumbo Maartensdijk opende 3 

september jl. haar deuren. Om de 

opening te vieren, konden klanten 

sparen voor een Verhuispakket. Za-

terdag 11 oktober kunnen klanten 

hun pakket ophalen. ‘Wij willen dit 

moment graag aangrijpen om onze 

klanten in het zonnetje te zetten. De 

afgelopen maand heeft Maartens-

dijk de Jumbo-formule omarmd. 

Ik wil iedereen dan ook van harte 

uitnodigen om samen met ons en 

de middenstandsvereniging feest te 

vieren op het Maertensplein’, ver-

telt ondernemer Jelle Farenhorst.

Middenstandsvereniging

De Maartensdijkse Middenstands-

vereniging schuift aan bij het Jum-

bo-feestje. Ook andere onderne-

mers en verenigingen zullen op 11 

oktober het Maertensplein opsieren 

met leuke activiteiten voor jong en 

oud met marktkraampjes en demon-

straties tot schminken, ballonnen en 

een springkussen voor de kinderen. 

2Move verzorgt dansoptredens 

door kinderen en een workshop 

dans voor de jeugd. Bij Drogisterij 

Van Rossum wordt er beauty- en 

zelfzorgadvies gegeven en Bakker 

Bos staat met  appelbeignets in hun 

kraam. Zorgboerderij Nieuw Tou-

tenburg verzorgt tussen 11.00 en 

14.00 uur onder begeleiding pony 

rijden voor kinderen en Jumbo zelf 

bemenst een kraam met vers gebak-

ken gevulde koeken

Variaties

Bij kwaliteitsslagerij Zweistra is 

het wildseizoen weer geopend. 

Zaterdag 11 oktober van 11.00 tot 

14.00 uur hernieuwt men de ken-

nismaking met het wildassortiment, 

bestaande uit o.a. hertenbiefstuk 

van het Europese wilde hert, wild 

zwijn en diverse stoofgerechten. 

Landwaart Culinair laat olijfolie 

proeven en laat de bezoekers ken-

nismaken met nieuwe dressings 

zonder verkeerde E-nummers, waar 

de lekkerste salades mee gemaakt 

kunnen worden, in 6 variaties ge-

maakt met groenten en fruit. 

Ladies Night Westbroek 
Na de mannenavond die onlangs werd gehouden in Westbroek is het nu 

weer de beurt aan de dames. Op zaterdag 11oktober is er voor hen in het 

Dorpshuis van Westbroek een ‘Ladies Night’. Wat kunnen de dames 

verwachten? Bij aankomst een welkomstdrankje met lekkere hapjes. 

Voor iedere lady is er een goodiebag en een lot waarmee mooie prijzen 

zijn te winnen die beschikbaar worden gesteld door de exposanten van 

de deelnemende kramen. In de grote zaal staan die kramen waar tal 

van interessante zaken te koop zijn zoals sieraden, kleding, tassen en 

schoenen. Ook is er een kraam met cup cakes. Er is deze avond ook een 

echte modeshow waar kleding zal worden geshowd. In de foyer kan 

tijdens het tweede deel van de avond gedanst en gezongen worden. Een 

DJ verzorgt dan een Karaokeshow. Deze avond zonder mannen begint 

om 20.30 uur. [MN]

Op 11 oktober zijn er leuke activiteiten voor jong en oud op het 

Maertensplein.

‘De Bilt Bespaart Energie’
Op vrijdag 10 oktober, de ‘Dag van de Duurzaamheid’, valt er op hon-

derden adressen in de gemeente De Bilt een brief op de deurmat. Daarin 

nodigen de gemeente en energiecoöperatie BENG! de eigenaar-bewoner 

uit om deel te nemen aan de campagne ‘De Bilt Bespaart Energie’. Deze 

campagne heeft tot doel eigenaren van woningen voor 1976 te onder-

steunen bij het realiseren van een comfortabele en energiezuinige wo-

ning met lagere woonlasten. 

Eigenaren van woningen, gebouwd vóór 1976, krijgen de mogelijkheid 

om tegen een zeer aantrekkelijk tarief hun woning te laten scannen door 

Susteen, een gespecialiseerd adviesbedrijf in energiebesparing. Zij kij-

ken uitgebreid naar het energieverlies en naar kansrijke besparingsmaat-

regelen voor de woning en of er mogelijkheden zijn voor het plaatsen 

van zonnepanelen. Hiervan wordt een adviesrapport opgesteld, waarin 

woningeigenaren zien hoeveel zij kunnen besparen en krijgen zij een 

offerte aangeboden om (een deel van) de maatregelen te laten uitvoe-

ren. Hierbij worden zoveel mogelijk lokale ondernemers betrokken. Dit 

onderzoek wordt tegen gereduceerd tarief aangeboden. De campagne is 

in eerste instantie gericht op eigenaar-bewoners in De Bilt, de andere 

kernen komen later aan de beurt.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 16 oktober is er een speciale informatiebijeenkomst over 

‘De Bilt Bespaart Energie’. Experts van Susteen vertellen u daar meer 

over de actie en over de mogelijkheden om van uw woning een duurzaam 

thuis te maken. De bijeenkomst vindt plaats in het H.F. Witte Centrum, 

Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Iedereen, dus ook inwoners van de an-

dere kernen, zijn tussen 17.30 en 20.00 uur van harte welkom om binnen 

te lopen. Meer informatie is ook te vinden op www.beng2030.nl. 

Verbreding A27 in 
Dorpsraad Groenekan

Maandag 29 september was er in de Groene Daan in Groenekan voor de 

inwoners van Groenekan voorlichting over de gevolgen van de verbre-

ding van de A27. In een samenwerking tussen Dorpsraad Groenekan en 

de Stichting Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk (SSGM) werd er 

die avond de inwoners het verhaal verteld over de verbreding van de A27.

Na de opening door Dorpsraadvoorzitter Marius van de Bosch stelde 

wethouder Jolanda van Hulst zich voor als wethouder van Groenekan. 

Zij wees o.a. op haar spreekuur op donderdagen van 13.30 tot 14.30 uur 

afwisselend in Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek. Hierna 

vertelde Coördinator Buurtbemiddeling De Bilt Helmi Kaskens het 

e.e.a. over de mogelijkheden van buurtbemiddeling. Procesmanager Ri-

chard van de Westen belichtte vervolgens de gemeentelijke kant van de 

wegverbreding A27, waarna de Stichting Stop Geluidshinder Maartens-

dijk een toelichting gaf op het Tracébesluit met betrekking tot de A27. 

Genoemd werden o.a. de knip in de Projecten A27/A1 en Ring Utrecht, 

de nadelige gevolgen voor Groenekan, de beperkte (boven-)wettelijke 

maatregelen en werd er hulp en voorlichting gegeven bij beroep bij 

Raad van State. 

Coördinator Buurtbemiddeling Helmi Kaskens balt alvast de vuisten.
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MOEITE 

MET 

LEZEN 

OFZO?

GA NAAR MOEITEMETLEZENOFZO.NL OF

BEL 0800 023 4444 
 VOOR GRATIS ADVIES & COACHING

DAT HEBBEN MEER DAN 

1,3 MILJOEN  MENSEN

Uitreiking Koninklijke 
Onderscheiding 

Mevrouw P.L. Meurs uit Bilthoven is benoemd tot Oficier in de Orde 
van Oranje Nassau. Burgemeester A.J. Gerritsen reikte haar de onder-

scheiding uit op vrijdag 3 oktober in het Erasmus Paviljoen op de Eras-

mus Universiteit Rotterdam.

Mevrouw Meurs is vanaf de start van haar carrière (1996) een bruggenbou-

wer tussen wetenschap en praktijk. Zij heeft een belangrijke impuls gegeven 

aan de juiste maatschappelijke rol van zorgbestuurders. Professionalisering 

van het zorgbestuur was haar hoofdthema. Hier werkte zij aan middels we-

tenschappelijk onderzoek en tal van publicaties. In 2003 richtte zij – van-

uit haar deeltijd positie van bijzonder hoogleraar – het Erasmus CMDz op 

ter bevordering van de kwaliteit van het management en bestuur van de ge-

zondheidszorg. Onder deze vlag zag ook de MBA-health het licht, de enige 

zorgspeciieke MBA in Nederland. In haar rol als lid van de WRR (Weten-

schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) heeft mevrouw Meurs belang-

rijke maatschappelijke onderwerpen mede op de agenda gezet, zoals de rap-

porten 'Identiicatie met Nederland', 'Nederland als immigratie-samenleving', 
'Generatiebewust beleid', 'Borging van publiek belang' en 'Beslissen over 

Biotechnologie'.

Bij al haar activiteiten heeft mevrouw Meurs uitzonderlijke persoonlijke in-

zet, visie en kwaliteiten getoond. Zij is een verbinder tussen organisaties, 

partijen en mensen. Zij heeft een enorme drive om bij te dragen aan een 

betere gezondheidszorg en zet zich hier op vele manieren (bezoldigd en on-

bezoldigd) voor in.

Eet Mee! Vaste gast 
Ruim 800.000 senioren eten altijd alleen. Hoe gezellig kan het zijn om ten-

minste een keer per maand bij iemand in de buurt te eten. Je verhaal kwijt te 

kunnen, verrast worden met een maaltijd die je niet zelf hebt gekookt, verha-

len horen van anderen: dat maakt een wereld van verschil.

Stichting Eet Mee! creëert al 7 jaar succesvolle ontmoetingen aan tafel tussen 

verschillende groepen mensen. Daar wordt Eet Mee! Vaste gast nu aan toe-

gevoegd. Senioren van 70 plus kunnen zich aanmelden via tel.030 2213498 
of info@eetmee.nl voor een vast eetadres in hun buurt waar ze een of enkele 

keren per maand kunnen aanschuiven voor een gezellige maaltijd. Zij betalen 

een beperkt bedrag voor hun inschrijving en wanneer er een contact tot stand 

gekomen is, per maaltijd. Stichting Eet Mee! zorgt voor een persoonlijke in-

take waarin de wensen en belangstelling ter sprake komen en doet dit ook met 

de adressen waar gegeten gaat worden.

Gastheer

Wie een of meerdere keren per maand een oudere als vaste een gast aan tafel 
wil ontvangen kan zich ook aanmelden via 030 2213498 of info@eetmee.
nl. Ook zij worden bezocht om hun wensen te inventariseren. Datum, tijd 

en frequentie worden in onderling overleg geregeld; na het eten gaat de gast 

weer naar huis. Na twee maanden bespreekt de Stichting Eet Mee! met bei-
de partijen hoe de match bevalt. Informatie: coördinator Annelies Kastein,  

Mail: info@eetmee.nl, Tel: 030 2213498, Web: www.eetmee.nl

Gezellig aanschuiven bij iemand in de buurt.

Wie de thuishulp moet gaan ontberen
zal dat zeker niet erg waarderen

hopelijk is er dan gauw

een kind, man of vrouw

die zorgvol komt participeren

Guus Geebel Limerick
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Banenmarkt voor 
Vrijwilligers

Zaterdag 11 oktober vindt van 10.00 tot 14.00 uur voor de derde keer 

de Banenmarkt voor Vrijwilligers plaats in Wijkrestaurant Bij de Tijd. 

Bent u geïnteresseerd in het doen van vrijwilligerswerk en wilt u weten 

wat er zoal te doen is? Dan is dit de ideale gelegenheid om in één klap 

kennis te maken met ruim 30 organisaties die met vrijwilligers werken.

 

Op de markt kunt u een goede indruk krijgen van wat er allemaal te 

doen is aan vrijwilligerswerk in gemeente De Bilt. U loopt zo van het 

Helen Downing Instituut via het Leendert Meeshuis door naar Tuinde-

rij De Groene Steen, terwijl u daarna een praatje maakt met iemand van 

Zideris. U leert de organisaties en de mensen daarachter een beetje ken-

nen. Naast dat organisaties ontzettend blij zijn met de hulp van vrijwil-

ligers, is het ook vaak erg leuk om vrijwilligerswerk te doen. Zeker als 

u dat doet bij een organisatie die bij u past en werk doet dat u een goed 

gevoel geeft. Met vrijwilligerswerk kunt u écht iets betekenen voor een 

ander. Of u nu met uw handen wilt werken, als maatje iemand extra 

aandacht wilt geven of uw communicatievaardigheden wilt inzetten: 

misschien vindt u op de Banenmarkt wel precies wat u zoekt.

Open Dag

U vindt Wijkrestaurant Bij de Tijd aan Prof. Dr. H. Kamerlingh On-

nesweg 14 in De Bilt. Na de Banenmarkt kunt u gelijk binnendoor 

doorlopen naar de Open Dag van het nieuwe Servicecentrum De Bilt 

van MENS De Bilt. U kunt de nieuwe ruimtes komen bezichtigen en 

meedoen aan diverse workshops. Voor de jeugd organiseert het Jon-

gerenwerk en de Buurtsportcoaches toffe activiteiten zoals dansen en 

boksen. De hoofdingang van Servicecentrum De Bilt vindt u aan de 

Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 in De Bilt.

EHBO diploma’s bij 
het Rode Kruis 

Eind september zijn er weer een zevental EHBO diploma’s uitgereikt 

bij het Rode Kruis afdeling De Bilt. De groep is al een aantal jaren 

vrijwilliger bij het Rode Kruis afd. De Bilt. Om hun kennis en kunde 

uit te breiden hebben zij voor de zomervakantie een cursus EHBO met 

succes afgerond.

De geslaagden: Esther Jacobsen, Jalissa Beishuizen, Carolien 

Grifioen, Willem du Mortier, Corne van Voorst, Tine Paauw en Gea 
van Essen. Bertwin van Voorst ontving een EHBO-certiicaat.

Oefening Rode Kruis De Bilt
door Henk van de Bunt

Het Rode Kruis in deze gemeente oefende eind september op uitgebreide schaal. De doelstelling 

van de oefening - samenwerking scouting, de verschillende Rode Kruis taakvelden 

en Rotes Kreuz Coesfeld - werd uitvoerig getest.

Er was sprake van een zogenaamd 

gaslek met explosiegevaar, mid-

den in Maartensdijk. De Maartens-

dijkse brandweer heeft meegedaan 

om enkele slachtoffers uit de voor-

malige kassen van Rijksen aan het 

Maertensplein te halen. Er moes-

ten 48 mensen uit hun appartement 

opgehaald worden en geëvacueerd 

(uit Toutenburg en Dijckstate), di-

verse evacuees hadden een rolstoel 

nodig. Daarvoor zijn 4 Rode Kruis-

bussen ingezet. 

Duitse samenwerking

Er deden 10 collega’s mee van Ro-

ten Kreus Coesfeld; zij bouwden 

compleet ingerichte tenten op en 

hadden een ambulance beschikbaar 

op het opvangterrein bij de scouts 

van Agger martini. Er werden 11 

personen ingezet bij de opvang en 

verzorging van de evacuees.

Levensecht

Helaas waren er tegelijkertijd naast 

de ontplofing in de kas nog drie 
‘ongevallen’ gebeurd, mede door 

de complete chaos, die er zoge-

naamd in het dorp was ontstaan. 

Daarvoor werden 15 EHBO-ers 

ingezet in drie ploegen. De slacht-

offers van de ongevallen werden 

gespeeld door de welpen en scouts 

van Agger Martini, die bedrieglijk 

echt geschminkt waren met soms 

vreselijke wonden. Voor sommige 

scouts was de aanblik daarvan zo 

levensecht, dat ze lauwvielen. Eén 
van hen moest worden opgevangen 

in de klaarstaande ambulance uit 

Coesfeld. Daarmee werd de oefe-

ning toch opeens heel serieus. Ook 

één van de evacuees kreeg het even 

te kwaad bij zoveel commotie.

Zon

’s Middags werd gezamenlijk ge-

luncht: evacuees, slachtoffers, 

hulpverleners hebben samen geno-

ten van een broodmaaltijd, die door 

bakker Bos gesponsord was. Lek-

ker in het zonnetje bij de scouting!

Jaarlijkse brandweerdag in De Bilt
Op 27 september vond de jaarlijkse brandweerdag van de brandweerposten in de gemeente 

De Bilt plaats. Burgemeester Arjen Gerritsen en districtscommandant Frank Slob reikten 

certiicaten en diploma’s uit en huldigden jubilarissen. 

De brandweerposten uit De Bilt en 

de jeugdbrandweer gingen de strijd 

met elkaar aan. De teams bezochten 

de postlocaties en stortten zich daar 

op een wedstrijdonderdeel. Het win-

nende team ontving de wisselbeker.  

Het oficiële deel
Later op de dag startte op de ka-

zerne in Bilthoven het oficiële deel 
van de dag waarbij in aanwezigheid 

van de districtscommandant door 

de burgemeester de diploma’s, me-

dailles en Koninklijke Onderschei-

dingen werden uitgereikt. Dit jaar 

drie Koninklijke onderscheidingen 

en voor het eerst ook vrijwilliger-

smedailles. 

Onderscheidingen

Burgemeester Gerritsen reikte in de 

brandweerkazerne van Bilthoven 

aan de Leyenseweg 40, een Ko-

ninklijke onderscheiding uit aan:

De heer A.N. van de Pol (58) te 

Bilthoven Lid in de Orde van Oran-

je Nassau. De heer Van de Pol is 

binnen de vrijwillige brandweer op 

diverse terreinen van toegevoegde 

waarde  geweest en heeft zich ge-

durende lange tijd belangeloos in-

gezet voor de samenleving. Verder 

heeft hij zijn uitgebreide kennis 

ingezet als begeleider van wed-

strijdploegen en als jurylid bij de 

ABWC (organisatie van de lande-

lijke brandweerwedstrijden). Hij is 

daarmee een voorbeeld, stimulans 

en steun geweest voor zijn collega’s 

binnen de vrijwillige brandweer.

De heer H. ten Dolle (60) te Biltho-

ven Lid in de Orde van Oranje Nas-

sau. De heer Ten Dolle is binnen de 

vrijwillige brandweer Bilthoven op 

diverse terreinen van toegevoegde 

waarde geweest. Hij heeft zich ge-

durende lange tijd, zeer verdienste-

lijk gemaakt voor de samenleving. 

Vooral op het terrein van de oplei-

ding van nieuwe manschappen en 

bij de chauffeursbegeleiding was 

hij als Kerninstructeur Voertuigen 

een onmisbare kracht.

De heer H. Blaauw (61) te Biltho-

ven Lid in de Lid van Oranje Nas-

sau. De heer Blaauw is binnen de 

vrijwillige brandweer Bilthoven op 

diverse terreinen van toegevoegde 

waarde geweest en heeft zich ge-

durende zeer lange tijd belangeloos 

ingezet voor de samenleving. Hij is 

daarmee een voorbeeld, stimulans 

en steun geweest voor zijn collega’s 

binnen de vrijwillige brandweer. 

[HvdB]

V.l.n.r. de heren Blaauw, ten Dolle en van de Pol ontvingen een Koninklijke 
Onderscheiding uit handen van burgemeester Arjen Gerritsen. 

[foto Henk van de Bunt]

Bewoners van Dijckstate en 
Toutenburg werden geëvacueerd. 
(foto Annemiek Roestenberg)
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Kringloopwinkel Emmaus Bilthoven zoekt: 

Chef kringloopwinkel/groepsleider 

U geeft leiding aan een team van 3 vaste medewerkers en 
6o vrijwilligers. U organiseert en bent verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken in de winkel, zoals aan- en afvoer van 
goederen en inrichting van de winkel. U beschikt over goede 
leidinggevende kwaliteiten en communicatieve vaardigheden.

Het betreft een voltijds functie (38 uur).
Salaris conform CAO Kringloopbedrijven

Meer informatie op:
www.emmaus-bilthoven.nl
Reacties (tot 1 november) uitsluitend naar: 
emmausbilthoven@gmail.com

Slagbomen? Nee die hebben we niet, maar wel onvoor-
stelbaar veel andere bomen die, als het ware, staan te 

roepen om NU geplant te worden. De grond is warm en zacht 
en de boom slaat makkelijk aan. U kunt hem zo maar neerzetten 
als pronkstuk, maar bij veel families is DE BOOM toch wel ietsje 
méér dan dat, omdat hij generaties lang meegaat.

Maak óók uw tuin compleet met een fraaie leiboom, vormboom, 
of misschien wel een fruitboom. Om u op weg te helpen bieden wij u op  

ALLE bomen een kassakorting van

25%
Geldig tot en met dinsdag 21 oktober

Heeft u al een 

boom in uw tuin?

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

TIP: bescherm al wat groeit 
en bloeit in uw tuin tegen 

de komende winter met 
Najaars-AZ van ECOstyle.

Uw planten, bomen en 
struiken zullen u dankbaar 

belonen met een extra 
volle tuin in het voorjaar.

GRATIS THUISBEZORGD
De bomen ( bij aankoop van € 50,- of meer) worden gratis 

thuis bezorgd in Soest, Baarn, Bilthoven, Bosch en Duin,  
Den Dolder, Lage Vuursche, Maartensdijk, 

Soesterberg en Soestduinen.

Montessorischool naar 
Terschelling

In september gingen alle kinderen van groep 7 & 8  van de Montessorischool 

Bilthoven een hele week op kamp naar Terschelling. Bofferds zijn het want 

de kinderen gaan dus  twee keer naar de Wierschuur direct aan het wad. 

De beiden groepen doen veel samen en soms zijn er gescheiden activiteiten. 

Er was een bezoek aan het Wrakkenmuseum waar eigenaar en wrakduiker 

Hille de meest uiteenlopende spullen tentoonstelt die hij de afgelopen 40 jaar 

verzameld heeft.                   (Julita Eysink) 

’t Kompas wint 
schoolkorfbaltoernooi

Afgelopen vrijdag vond het jaarlijkse korfbaltoernooi voor de Maartensdijkse 

scholen plaats, georganiseerd door korfbalvereniging Tweemaal Zes. De wis-

selbekers voor zowel groepen 5 en 6 als voor 7 en 8 zijn meegenomen naar 

Westbroek. 

Het schoolkorbaltoernooi is een jaarlijks terugkerend evenement dat al vrij-

wel vanaf de oprichting van de vereniging (1968) georganiseerd is. Het volle-

dige programma wordt onder schooltijd afgewerkt zodat alle kinderen de kans 

krijgen met korfballen kennis te maken.

Het toernooi

Voor het eerst in de geschiedenis van het schoolkorfbaltoernooi, speelden de 

kinderen van de groepen 5 en 6 wedstrijdjes monokorfbal, of 4Korfbal ge-

noemd. Het spel wordt door 4 kinderen gespeeld, in één vak waarin 2 korven 

in staan. Alle kinderen zijn hierdoor de hele wedstrijd link bezig en het is erg 
intensief. De kinderen zijn in de week voor het toernooi tijdens de gymles 

getraind. Mede hierdoor is er ook link gescoord.
Het werd een inale tussen ’t Kompas en de MLK. De enorm grote nieuwe 
wisselbeker pastte niet in de ietstas en moest met een ouder met de auto mee 
terug naar Westbroek. Beide winnaars mogen eind mei 2015 meedoen aan het 

Provinciaal Schoolkorfbaltoernooi. Het is nog niet bekend waar dat gehouden 

wordt.

Gratis 

Voor de kinderen die wel eens vaker zouden willen korfballen, bestaat er 

de mogelijkheid om 4 keer gratis mee te trainen op de TZ-velden (achter de 

voetbalvelden). Voor de kinderen van 4 t/m 6 jaar is er 'training' in spelvorm 

(Kangoeroetjes). Voor inlichtingen kan gebeld worden naar Henny de Rooij, 

tel: 0346 212971.           (Monique Grown)

Alle uitslagen, standen en foto’s van de winnaars zijn na te kijken op de site 

van de club: www.tweemaalzes.nl

DOS C1 kampioen in 
nieuwe shirts 

Zaterdag ontvingen de spelers van de C1 van DOS nieuwe shirts uit handen 

van Egbert Nagel van Bouwbedrijf Nagel uit Westbroek. Zijn bedrijf gaat 

voor de komende vier seizoenen dit team sponsoren. In de nieuwe shirts won 

de C1 met 12-5 van Koveni. Door dit resultaat was de titel binnen voor de  

ongeslagen kampioenen. 

De spelers met sponsor Nagel en de coaches Linda Nap en Robin de Rooij.



 De Vierklank 15 8 oktober 2014

Opnieuw Gouden Kalf voor HNL
Een Gouden Kalf voor de beste 

ilmposter en een Gouden Kalf 
voor de beste ilm in de categorie 
starters. Dat is voor Het Nieuwe 

Lyceum in Bilthoven de oogst van 

de uitreiking van het Junior Gou-

den Kalveren Gala 2014 in Tivoli/

Vredenburg Utrecht op maandag 
29 september jl. Vorig jaar viel het 
HNL ook al in de prijzen. Toen met 

een ‘kalf’ voor de fraaie camera-

voering en ook toen al produceer-
den de leerlingen de mooiste ilm-

poster van allemaal.
 (Lucienne van de Sluis)

Spannend verkeersprogramma ANWB
De groepen 5 en 6 van de Juliana-

school in Bilthoven namen op 24 en 
25 september deel aan het ANWB 
verkeersprogramma Streetwise. 
Het is een praktisch programma  
waarin verkeersproblemen visu-

eel worden gemaakt. De gedachte 
achter het programma is dat goed 

en verantwoord omgaan met ver-
keerssituaties het best in de praktijk 
geleerd kan worden. Op de naast 
de school gelegen Spreeuwlaan gaf 
Esther van de ANWB onder meer 
instructie over de remweg van een 
auto en de invloed van de reactie-

tijd op die remweg. Kinderen reden 

mee in de lesauto en konden door 
zelf te remmen ervaren  wat dat be-

tekent en wat het effect is van een 
autostoeltje en autogordels. (GG)

Samen met Instructrice Esther van 

de ANWB ervaren de kinderen het 

effect van plotseling remmen.

Burgemeester ontvangt 
Franse scholieren

door Guus Geebel 

In de oude raadzaal van Jagtlust verwelkomde burgemeester Arjen Gerritsen dinsdag 30 

september een groep Franse scholieren van het Lycée Raçan in Château du Loir. De 24 

leerlingen en hun drie begeleiders waren van 29 september tot en met 3 oktober in Nederland 

op uitnodiging van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven. Ze verbleven in gastgezinnen. 

Docente Frans Christine Boucha-

rel van Het Nieuwe Lyceum ver-
telde dat het een tegenbezoek was. 
In april verbleven leerlingen van 
Het Nieuwe Lyceum in Château du 
Loir. De plaats met zo’n 6000 in-

woners ligt 40 kilometer ten zuiden 
van Le Mans. De ontvangst op het 
gemeentehuis was onderdeel van 
een uitgebreid programma waarin 
verder een bezoek aan de binnen-

stad van Utrecht was opgenomen, 
met het beklimmen van de domto-

ren. Op school kregen de leerlin-

gen een les over Nederland en het 
water. Ze maakten verder een bus-

tocht naar de Zaanse Schans en de-

den een dagje Amsterdam. Het was 
de tweede keer dat de uitwisseling 
tussen beide scholen plaatsvond.

Burgemeester Gerritsen vertelde 
de Franse scholieren in het Engels 
hoe de lokale democratie in Ne-

derland werkt. Er werden verschil-
lende vragen gesteld en er werd 

ingegaan op de verschillen tussen 
Nederland en Frankrijk in het lo-

kale bestuur. Hier wordt de bur-

gemeester benoemd, in Frankrijk 
door de raad gekozen. Ook was er 
een vraag over de bouw van de tun-

nels in Bilthoven waarbij de bur-
gemeester de geschiedenis van de 
spoorlijn schetste en de noodzaak 
om de tunnels te bouwen. Het werd 
een geanimeerde bijeenkomst en 
de scholieren kregen als presentje 
Nederlandse stroopwafels. 

60 jaar 
Kinderboekenweek

Alle kleuters van de Van Dijckschool uit Bilthoven hebben feest-knut-
sels gemaakt voor de etalage van Bouwman Boeken aan de Biltse Hes-

senweg. Door de winkel hangt een hele lange 60 jaar boekenslinger. 
Er hangen feesthoedjes op verschillende plaatsen in de winkel met op-

drachten voor een speurtocht. In de etalage staat een echte boomhut. 
De kleuters hebben daar het verhaal over het boekenfeest uitgewerkt. 
 (Yvonne Pennings)

Woensdag 1 oktober stonden alle kleuters klaar om de etalage te 

bekijken en om de Kinderboekenweek te openen. 

Kinderboekenweek 
op school

Maandag 29 september begon de Kinderboekenweek op de Martin Lu-

ther Kingschool in Maartensdijk met een feestelijke ontvangst op het 
schoolplein door een vrolijk ‘versierd’ team van leerkrachten, waarbij 
een aantal juffen voor deed hoe je samen een gek en grappig ‘doorgeef-
verhaal’ kunt maken. 

Tijdens het afsluitende ‘ Kinderboekenbal’ werden tussen het swingen, 
een hapje & een drankje door, zelf bedachte korte verhalen door elke 
groep gepresenteerd. Verder waren er nog ‘lekker lezen op je eigen 
kussen’-momenten, extra veel voorleesmomenten en het geweldige 
‘boekdaten’, waarbij kinderen hopelijk weer veel nieuwe ideeën wer-
den verkregen van elkaar voor een ijn leesboek. Want boekpromotie, 
daar gaat het toch vooral om tijdens de Kinderboekenweek.

(Karina Alessie)

Lekker-lezen-op-je-eigen-kussen-moment. (foto juf Daphne)

Een groepsfoto op het bordes van gemeentehuis Jagtlust.

Opnieuw ‘gouden’ succes voor het HNL.
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SVM blijft thuis ongeslagen
Hoofdtrainer Remco van den Brink moest bij de samenstelling van het vlaggenschip van SVM deze 

week rekening houden met de afwezigheid van 6 geblesseerde selectiespelers. Desondanks stond er 

een geïnspireerd en gemotiveerd team in de thuiswedstrijd tegen het Utrechtse Voorwaarts. 

Er stond dus een elftal dat met de 

juiste inzet en hardwerken voor ge-

vaarlijke aanvallen zorgde tegen vv 

Voorwaarts.Uit een van deze snelle 

aanvallen zette de goed meegelopen 

Alexander Mclean mooi laag voor 

en Mike Boshuis schoot de bal hard 

en zuiver in.1-0. Een verdiende 

voorsprong voor de geel-blauwen, 

waar Wessel Schuller weer het rust-

punt in de verdediging was. 

Na de thee een feller SVM, dat veel 

te vaak onnodig balverlies leed, 

maar wel gevaarlijk bleef. Eerst 

Wessel Schuller, daarna Mike Bos-

huis, maar de bal wilde er maar niet 

in. Voorwaarts ging op jacht ging 

naar de gelijkmaker. SVM hield de 

nul met soms kunst- en vliegwerk 

vast en speelde meer tegen zichzelf 

dan de tegenstander. Tegen de ver-

houding in scoorde Voorwaarts wel 

de 1-1. En dan, na een prachtige 

uittrap van de SVM goalie scoorde 

Sako van Rhenen de bevrijdende 

2-1 en bediende doelman Stijn Or-

sel ook topscoorder Tom Jansen, 

die de 3-1 liet aantekenen. Bas van 

Dijk zette de 4-1eindstand op het 

scorebord. SVM 2 won met 4-3 van 

Desto. Zaterdag gaat SVM 1 op 

bezoek VSC aan de Utrechtse Ko-

ningsweg. 

Nova B1 kampioen
De B1 van Nova die als 

team al jaren lang pri-

ma prestaties vertoont, 

speelt dit jaar voor het 

eerst in 15 jaar weer in 

de 1e klasse. En voor 

een club als KV Nova 

met 250 leden is dat 

prima prestatie. Afge-

lopen zaterdag werd 

het team kampioen 

door zelf met 11-9 te 

winnen van Wouden-

berg B1 en door het 

verlies van naaste con-

current Antilopen.

(Fred van Ettikhoven)

SVM bleef ook in de thuiswedstrijd tegen het Utrechtse Voorwaarts 

ongeslagen. (foto Nanne de Vries)

FC De Bilt in midden
Na de nederlaag tegen titelkandidaat Argon moest FC De Bilt op zaterdag 4 oktober naar 

Woudenberg en trof daar een zeer sterke tegenstander, die vorig seizoen op een haar na de promotie 

naar de eerste klasse miste. Het werd een klassieke zes-punten-wedstrijd, want degene die zou winnen 

haakt aan bij de koplopers en de verliezer moet genoegen nemen met een positie in de middenmoot. 

Na ongeveer vijf minuten ging het 

voor FC De Bilt maar net goed, 

doordat de aanval van Woudenberg 

nog niet op scherp stond. Daarna 

kwam FC De Bilt steeds beter in 

de wedstrijd en kregen zij een paar 

keer een redelijke kans om de score 

te openen De eerste twee doelpo-

gingen van Tom Karst gingen over 

en net naast. In de 37e minuut brak 

Bart Kuijpers goed door de verdedi-

ging, hij gaf vervolgens een goede 

voorzet die door Tom prima werd 

ingekopt. Tom pakte dus weer zijn 

doelpuntje en FC De Bilt kwam op 

0-1. Op slag van rust kreeg Wou-

denberg een corner, die tot corner 

werd verwerkt. Dat ging zo vier 

keer achter elkaar, dus dat was best 

even riskant zo vlak voor de thee.

In de eerste tien minuten na rust 

kreeg FC De Bilt weer enkele aar-

dige mogelijkheden die helaas net 

niet het gewenste resultaat hadden 

en ook Woudenberg kwam diverse 

keren gevaarlijk voor het doel van 

de tegenstander. Het was ook niet 

geheel onterecht dat de spits van 

Woudenberg de gelijkmaker scoor-

de. Het zag er wat onhandig uit en 

het leek of hij de bal verkeerd raak-

te, maar dat was wellicht de reden 

waarom invalkeeper Michel Scho-

nis kansloos was. Daarna waren er 

aan beide kanten mogelijkheden 

om de beslissing te forceren, maar 

het bleef nog heel lang 1-1. In de 

74e minuut leek De Bilt te gaan 

scoren, maar de mooie omhaal had 

een beter lot verdiend. In de 80e 

minuut verspeelde FC De Bilt de 

bal op het middenveld, waardoor 

de verdediging nog niet goed stond 

toen de bal door Woudenberg direct 

voor de goal werd geschoten. Een 

Woudenberger aanvaller was het 

meest alert en tikte de bal beheerst 

in: 2-1

Trainer Gerrit Plomp bracht voor 

de laatste tien minuten twee verse 

krachten in en dirigeerde zijn ploeg 

voorwaarts. De ploeg streed zeker 

nog voor de gelijkmaker, maar het 

lukte helaas niet meer en de eind-

stand bleef 2-1. Woudenberg haakt 

nog enigszins aan bij de twee on-

geslagen koplopers, Argon en 

Veensche Boys. FC De Bilt moet 

genoegen nemen met de zevende 

plaats en zal volgende week tegen 

een andere middenmoter proberen 

om de punten te pakken.

Het tweede team van FC De Bilt 

deed goede zaken door met 1-6 te 

winnen tegen het Scherpenzeelse 

Valleivogels. Hierdoor staat het 

tweede stevig aan kop.

Goodies voor 
Meidenteam SVM

Bianca (‘t Knipperijtje) en Marco (Bouwbedrijf Willemse) hebben 

de meiden van SVM in nieuwe hoodies gestoken. Tevens heeft Marco 

de SVM MD1 meiden ook met nieuwe sporttassen gesponsord. (foto 

Sjoerd Harte)

Waterpolo 
De heren van Brandenburg verloren afgelopen zaterdag de wedstrijd 

in en tegen Bodegraven met 8-5. Brandenburg startte goed en kwam 

via Arnold Witteveen op een 1-0 voorsprong maar toen dezelfde speler 

een strafworp tegen kreeg kwam de thuisploeg gelijk. Lang bleef het 

gelijk op gaan maar halverwege de 2e periode kwamen de fysiek ster-

kere gastheren beter in hun spel en liepen langzaam uit naar een 8-2 

voorsprong. Aanvallend bracht Brandenburg te weinig in de deze fase, 

weinig beweging – mede door de zware pressing van de thuisploeg en 

ook de scheidsrechters gaven BZ&PC vaak het voordeel van de twijfel. 

Pas in de 4e periode gooide Brandenburg de schroom van zich af en via 

Arnold Witteveen en Ralph Jansen (2 maal) kwam de 8-5 eindstand op 

het scorebord. Volgende week de thuiswedstrijd tegen Aqua Novio uit 

Nijmegen, de nummer 2 van vorig seizoen. 

Nova morst punten
Nova heeft zichzelf afgelopen zaterdag link tekort gedaan 

door niet te winnen van Fiducia. De Biltse korfballers 

hadden bijna de hele wedstrijd de leiding in handen maar 

konden op de cruciale momenten niet doordrukken. Na een 

8-7 ruststand liep Nova uit naar 14-10, maar het verspeelde 

deze voorsprong alsnog in de laatste minuten. De wedstrijd 

eindigde in een teleurstellend gelijkspel: 15-15.

Het duurde bij de spelers van Nova even voordat de focus er was, 

een gebrek aan scherpte in de korfzone gaf Fiducia de gelegenheid 

om op 1-3 te komen. De daaropvolgende fase wist Nova met groots 

machtsvertoon de score om te buigen naar 6-3. Met aantrekkelijk aan-

valsspel en een solide verdediging liet de ploeg zien waarom het zich 

bovenaan de ranglijst begaf. Hierna was de magie echter zoek en werd 

het begin ingeluid van wat een moeizame korfbalmiddag zou worden. 

Met een minimale voorsprong zochten de spelers in de rust de kleed-

kamers op (8-7).

In het tweede bedrijf leken de spelers van Nova uit een ander vaatje te 

tappen, via 9-9 liep de ploeg uit naar 13-9. Helaas was ook dit vaatje 

snel weer leeg, het ontbeerde het team aan aanvallende creativiteit en 

meer en meer begon het tegen zichzelf te korfballen. Herhaaldelijke 

éénschotsaanvallen gaven de tegenstander weer perspectief op een 

goede aloop en de spelers van Nova hadden geen goed antwoord op 
de vechtlust die daaruit voortvloeide. Fiducia kroop dichterbij en Nova 

volhardde in het maken van foute keuzes. In een tumultueuze eindfase 

oordeelde de scheidsrechter dat Fiducia recht had op een strafworp. 

Deze werd dankbaar benut en bepaalde de eindstand op 15-15.Nova 

had de wedstrijd zaterdag op meerdere momenten in het slot kunnen 

gooien, maar het verzaakte dit te doen. Ondanks het verloren punt, gaat 

de ploeg nog altijd aan kop in de poule, mede doordat uitdager Koveni 

verloor van hekkensluiter Thor. 

Aanstaande zaterdag staan Nova en Koveni tegenover elkaar. Bij winst 

kan men afstand nemen van de concurrentie, maar mocht de ploeg pun-

ten verspelen dan schuift heel de kop van de ranglijst weer in elkaar. 

Aanvang 15.30 uur op Sportpark Zandveld in Nieuwegein.

Staand Matthijs vd 

Ploeg, Marloes van 

Ettikhoven, Sam Groenewold, Eline vd Weerd, Daniel Rademaker, Coach: Marcel Jairam. Gehurkt: Coach: 

Lisa Rademaker, Alwin Anninga, Lotte Keuning, Esther van Kempen, Tim Houtman, Emmie Bessems
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Lumax. Vrij vertaald: licht
door Henk van de Bunt

De gemeenteraad van De Bilt besluit op 21 februari 1934 ‘aan den in aanleg zijnden weg 

van de Gregoriuslaan naar de Lassuslaan den naam te geven van Dr. Julius Röntgenlaan.’ 

Tegelijkertijd wordt besloten de geprojecteerde weg van de Gregoriuslaan 

naar de Dr. Julius Röntgenlaan de naam Evert Cornelislaan te geven, 

naar de oud-dirigent van het Utrechts Symphonie Orkest. 

Twee oud-inwoners van Bilthoven 

die van groot belang zijn geweest 

voor het Nederlandse muziekleven 

werden hiermee geëerd. De exploi-

tatie van dit stukje Biltse Duinen 

kwam echter niet geheel van de 

grond: de Dr. Julius Röntgenlaan 

werd maar voor de helft aangelegd 

en de Evert Cornelislaan nog niet. 

Jaren later werd de Dr. Julius Rönt-

genlaan doorgetrokken naar de Las-

suslaan en de Evert Cornelislaan 

aangelegd en in 1960 werd deze 

laan bebouwd.

Een van de woningen aan deze 

laan is gesierd met de opmer-

kelijke naam ‘Lumax’. Hans de 

Groot schrijft in De Biltse Grift 

van december 1998 hierover: ‘Een 

bijzondere ontdekking deed ik op 

de Dr. Julius Röntgenlaan nummer 

26: een op een houten gevelpa-

neel geschilderde huisnaam, die al 

zestig jaar lang alle schilderbeur-

ten van het huis overleefde. Bij 

een recente opknapbeurt werd de 

huisnaam Lumax in het oorspron-

kelijke lettertype overgenomen op 

een houten bordje, dat weer netjes 

op hetzelfde paneel is aangebracht. 

Maar hoe kwam het huis nu aan 

deze ‘lichtende’ naam? Van een 

oud-inwoner van Bilthoven, die 

in de dertiger jaren op de Dr. Ju-

lius Röntgenlaan woonde, hoorde 

ik het volgende verhaal. Het huis 

werd bewoond door een joods ge-

zin, de familie Slager. Het gezins-

hoofd wandelde elke ochtend naar 

het station om de trein te nemen 

naar zijn werkgever, de ‘licht’ fa-

brikant Philips. Wel een bijzondere 

werknemer, die zijn huisnaam Lu-

max (licht) opdraagt aan zijn werk-

gever. En sindsdien is jaar na jaar 

in de huisnaam Lumax het licht 

dag en nacht op de gevel van dit 

huis blijven branden’.

Opnieuw

De huidige generatie bewoont het 

in 1933 gebouwde huis vanaf 1947: 

‘Ook andere huizen in deze omge-

ving droegen namen, maar die zijn 

in de loop der jaren overgeschilderd. 

Ook hier is het er een tijdje van af 

geweest, maar bij een recente schil-

dersbeurt hebben we de naam op-

nieuw er op laten zetten. Er is geen 

enkele relatie met de naam en de be-

woner. De naam stond er opgeschil-

derd en wij vonden het leuk om die 

naam er opnieuw aan te geven’. 

Op bezoek in wijk 
Brandenburg

Op 18 september bezocht een team van de PvdA de wijk Brandenburg-

West rondom de Noorderkroon. Het team deelde rozen uit aan de deur 

en knoopte gesprekken aan met zoveel mogelijk buurtbewoners. Over 

het algemeen zijn de buurtbewoners tevreden over hun wijk. Dat komt 

vooral door de goede contacten met de buren. De antwoorden op de 

vraag ‘wat zou er beter kunnen in de buurt’ gingen over de leefbaar-

heid, het groen, het verkeer en over het parkeren. 

PvdA op bezoek in Brandenburg-West. V.l.n.r. Krischan Hagedoor, 

fractievoorzitter PvdA raadsfractie gemeente De Bilt, Annelies 

Hoogewerf, secretaris afdelingsbestuur PvdA De Bilt en lid PvdA – 

Ombudsteam, Meta van Houten, campagnemedewerker PvdA De Bilt 

en Ali Benaissa, ondersteuning PvdA raadsfractie gemeente De Bilt

Groenstructuurplan 2014-2024
De gemeenteraad stelde op 25 september unaniem het Groenstructuurplan 2014-2024 vast. 

Werner de Groot (CDA) dient met meerdere partijen een motie in waarin gevraagd wordt om 

groen dat door verbreding van de A27 verdwijnt te compenseren en waar mogelijk extra groen 

aan te planten om de ijnstofwaarden in de kernen zo laag mogelijk te laten zijn. De motie 
wordt aangenomen. CU en SGP stemmen tegen. 

Tiny Middleton (Bilts Belang) 

vraagt aandacht voor het behoud 

van de monumentale beuk op het dr 

Letteplein. Johan Slootweg (SGP) 

denkt dat met wat in het plan staat 

vanwege de bezuinigingen niets 

gedaan gaat worden. Hij wil we-

ten wat er gebeurt als het plan niet 

wordt vastgesteld. Nico Jansen 

(CU) sluit zich daarbij aan. Michiel 

van Weele (D66) wil in de gebieds-

visies de functie van het openbaar 

groen opgenomen zien, waaronder 

ook de sociale functie. Eveline van 

der Aa (GroenLinks) is blij met de 

brede omarming van het stuk in de 

commissie. Zij roept de raad op de 

gedeelde visie bij belangrijke keu-

zen voor ogen te houden.

Sociale paragraaf

Menno Boer (SP) constateert tot 

zijn genoegen dat er veel inspraak 

is geweest waardoor veel is ver-

beterd. Hij vindt dat gedane belof-

ten waargemaakt moeten worden. 

Christiaan van Nispen tot Sevenaer 

(VVD) noemt het plan een goed uit-

gangspunt voor verdere zaken. Pim 

van de Veerdonk (Beter De Bilt) 

noemt eveneens het ontbreken van 

een sociale paragraaf. ‘Er is nog 

geen speciiek toetsingskader aan-

getroffen, dus waar staan wij over 

drie jaar met dit plan. In de motie 

worden de kosten niet genoemd.’ 

Beuk

Wethouder Jolanda van Hulst ziet 

de motie als steun in de rug bij de 

onderhandelingen met Rijkswa-

terstaat. ‘De beuk op het dr. Let-

teplein is een gemeentelijke boom. 

Die is dus wettelijk beschermd en 

staat niet op de nominatie gekapt te 

worden.’ Het Groenstructuurplan is 

een kader om andere plannen aan te 

toetsen en is de basis van het beeld-

kwaliteitplan geweest. De sociale 

functie van het groen vindt zij be-

ter passen bij de gebiedsvisies. De 

kosten rond de A27 betreffen her-

plant die in het projectplan is opge-

nomen, dus geen extra kosten. Voor 

een groot deel wordt de herplant 

gedaan door Rijkswaterstaat.

Straatfeest 
Röntgenlaan succes

Het straatfeest in de Dr. Julius Röntgenlaan in Bilthoven op zater-

dag 27 september was een groot succes. De straat bestaat dit jaar 80 

jaar en het was Burendag, redenen genoeg voor een feestje. 

Met elkaar de straat optuigen was op zich al een gezellige bezigheid. In 

een half uur tijd was de straat omgebouwd tot een feestlocatie. 

’s Middags waren er spelletjes voor de kinderen met begeleiding van 

pubermeiden uit de straat. Knutselen, voetbal, sjoelen, koekhappen en 

een kinderconcert, een aantal van de activiteiten. Met veel zelfgemaakt 

eten begon om 18.00 uur de gezamenlijke maaltijd. 

Berg en Bosch

Eén van de bewoners (89 jaar) woont al 80 jaar in de Röntgenlaan en 

weet nog precies hoe het er vroeger uitzag bij de bouw van de eer-

ste huizen. ‘De aannemer gebruikte materialen die over waren van de 

bouw van ziekenhuis Berg en Bosch’, zo wist zij te vertellen. Ze liet 

zich het eten prima smaken met de vele buurtgenoten om zich heen. 

Prikbord

‘Buren vinden buren voor een activiteit’ werd genoteerd op een groot 

prikbord. Zo zijn er inschrijvingen om eens met elkaar te eten. Ook zijn 

er mensen die best een buur eens willen helpen. Er is ook animo voor 

het organiseren van een huisconcert met musicerende straatgenoten. En 

niet te vergeten vraag en aanbod ‘oppas’. Menigeen verbaasde zich over 

de grote hoeveelheid kinderen in de straat. Toen na twaalven de drank 

op was en de laatste mensen de straat leegruimden, constateerde men 

dat er volgend jaar best weer een feestje gebouwd kan worden en dat er 

geen redenen zijn te wachten tot een volgend lustrum.         (Tineke Snel)

Voor de bewoners van de 80-jarige Röntgenlaan was Burendag een 

prima dag voor een feestje in de straat.

Wethouder Jolanda van Hulst noemt het Groenstructuurplan een kader 

om andere plannen aan te toetsen.

Dr. Julius Röntgenlaan nummer 26 heet weer Lumax.



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Z.g.a.n. projectiescherm 

breed 130 cm., inklapbaar en 

in hoogte verstelbaar. € 25,-. 

Tel. 030-2205540

Fietszitje, achter, zwart, tot 22 

kg, hoge rug, merk `boodie` 

incl bevestigingsmateriaal 

aan zadel stang. € 40,-. Tel. 

030-2284394

Rollator met mand en pla-

teau in zeer goede staat, 

kleur blauw. € 40,-. Tel. 030- 

6924847 in Bilthoven

Houten hobbelpaard. € 4,-. 

Tel. 0346-211738 

Vraagbaak en handleiding tot 

het berekenen van reparatie-

prijzen door de Nederlandse 

bond van horlogemakers 

opgericht te Utrecht. € 20,-. 

Tel. 06-44420668

Laat u verrassen door onze 

TASSEN, keuze uit ruim 800 

modellen bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Kratje speelgoed voor 0-3 jr. 

€ 30,-. Roze witte driewieler. 

€ 10,-. Tel. 06-31693830

Digitale lumix (zonder geheu-

genkaartje ) camera met opla-

der. € 35,-. Tel. 06 31693830

2 stuks waterpassen 1.80 en 

2.00 lang. Samen € 5,-. Auto 

krik op 4 wielen. € 5,-. Tel. 

030-2203319

Z.g.a.n. zwarte cap, mt 56, 

merk Kavalkade. € 20,-.  

Tel.06-10119383

3 stalen kozijnen 190x110cm, 

2 stalen kozijnen voor dub-

belraam, 2 draairamen 

187x55. Alles 3,5cm dik en 

u-profiel. € 35,-. Tel. 0346-

212885 (voliare)

Nieuwe elektrische bakoven 

`Moulinex`, 39x43x50cm, 

kleur zilvergrijs. € 45,-. Tel. 

0346-212492

Grijs gemêleerd, zware 

kwaliteit kinderledikantje, 

60x120cm + matras. € 30,-. 

Tel. 0346-214084

2 zware ijzeren hekken, 

600x150cm zonder palen. 

€ 50,-. Tel. 0346-214084

PONCHO'S EN SJAALS bij 

Kok Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Universeel snellaadapparaat 

Metabo `C45`,  4,8 –18V 

NiCd+NiMH. € 15,-. Tel. 030 

2290245

Staande design burolamp, 

verstelbaar, kleur zwart, hoog 

1.35 m. € 25,-. Tel. 030- 

2205540 of 06-33754703

Gloed nieuwe chroom was-

mand met afneembaar dek-

sel, hoog 55 cm., heel mooi. 

€ 20,-. Tel. 030-2205540 of 

06-33754703

Opknapper mini bike ( loopt 

niet ), voor de knutselaar. 

€ 50,-. Tel. 0346-214084

Schoorsteen veegset kogel 

met 2 borstels. € 35,-. Bouw 

kruiwagen (stenen). € 35,-. 

Tel. 035-5771232

4 KASSPANTEN recht ver-

zinkt 600x35cm. € 300,-. 

TUINLANTAARNPALEN 

met tl. € 75,-. Tel. 035-

5771232

Activiteiten

OPHEFFINGSUITVERKOOP

bij Blooming Business. 

Alle zaterdagen in okto-

ber van 10.00-16.00.  

Beukenburgerlaan 62 in 

Groenekan. Meer info: 

06-20199194

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Tel. 06-42417376

Het is nu tijd om uw TUIN 

winterklaar te maken, of om 

toch nog dit jaar uw tuin op 

orde te brengen? Voor een 

goed onderhouden grote(re) 

tuin belt u Rein: 06- 82004441

Diversen

TE HUUR Opslagruimte. 

Nieuw. 60 m2 of 120 m2. 

Nokhoogte 6.50 mtr. 

Afgesloten terrein. Lichte 

werkzaamheden en stal-

ling buitenterrein in overleg 

mogelijk. Tel. 06- 11306014 

of 035-5823238

PIANO en compositie les 

voor iedereen op maat, ook bij 

jou thuis. Tel. 06-19996757

http://lerenpianospelen.word-

press.com
 

Klok kapot? Vraag vrijblij-

vend prijs op! Juwelier Poot 

UURWERKMAKER. Tel. 

0346 212120 ( v.d. Top 

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk Bel voor meer 

info 06-54753516

Dinsdag nog steeds 

SENIORENDAG bij kap-

per Hans, Maertensplein 

26, Maartensdijk. Knippen 

€ 10,00

Caravan / Camper stal-

ling per direct beschik-

baar in Maartensdijk. Tel.  

06-19216193

Dit jaar GEEN oktoberbra-

derie op het Maertensplein! 

Aloë Vera producten bij Aline 

Lindner thuis 06-11940930
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏ Cursussen (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 ontvangt 
u een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes 
max. 3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1

2

3

4

5

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

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

Westbroek Cafetaria-IJssalon 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  ....................................................

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06- 50897262

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

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

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD:  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

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787
 

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

06-54967985
 

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. www.

MPGcoaching.nl 
 

Tuinservice van Vliet, tel. 06-54751296. Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Voor al uw tuinplanten-bomen etc. en al 

uw voorkomende tuinwerkzaamheden van klein snoeiwerk 

t/m complete tuinveranderingen zoals weg halen van kleine- 

en grote bomen
 

Denkt u aan uw brandhout voorraad voor aankomende 

winter? Op zaterdag 11 oktober a.s. vanaf 8.30 gaat er een 

grote partij brandhout de markt op. Gemengd loofhout zonder 

wilg en populier. U bent van harte welkom met aanhanger of 

ander transport voertuig. U wordt geladen. Prijs €50,-per m3. 

Adres: kerkdijk 45 Westbroek. Voor info 06-2708499
 

Atelier Wol en Zijde, Maartensdijk Workshop kant breien 

zaterdag 18 oktober om 13.30 tot 16.00. Dit is een leuke 

workshop waarin je de beginselen van het kant breien leert. 

Deze workshop duurt 2,5 uur en is inclusief materiaal. Wel 

zelf breinaalden 3,5 of 4 mm meenemen. Er is plek voor ca. 

8 personen en kost 12,50. Aanmelden via 06 52637643 of in 

de winkel. Bij grotere belangstelling kan er een tweede datum 

worden gepland. Sperwerlaan 84, Maartensdijk

Personeel gevraagd

`Landwaart Groente en Fruit Salades en Traiteur` aan het  

Maertensplein in Maartensdijk  zoekt schoonmakers voor 

de spoelkeuken en verwerkingsruimten. Leeftijden vanaf 

15-20 jaar. Vraag voor de tijden naar Eelco Landwaart, tel. 

0346-211330

Cursussen/ trainingen

Zie pag. 6 voor de VVSO WVT cursussen

Inzameling snoeihout 
Op woensdag 15 oktober is er weer inzameling van snoeihout in de gehele 

gemeente. Op deze dag kunt u uw snoeiafval aanbieden aan de straat. 

 

Op de afvalkalender staat per ongeluk maandag, dit moet woensdag zijn.

Regels aanbieden snoeiafval

•	  Het snoeihout moet goed opgebonden en hanteerbaar zijn voor de inzamelaar

•	 Los	materiaal	wordt	niet	meegenomen
•	 	Stobben	en	 stammen	worden	niet	geaccepteerd.	Dit	moet	u	 zelf	naar	de	

Milieustraat te brengen.

In de rest van het jaar kunt u uw snoeiafval en ander grof tuinafval aanbieden 

op de Milieustraat. Maaisel, blad en onkruid kunt u kwijt in uw GFT-contai-

ner. Tuinafval wordt verwerkt tot compost. Het hoort dan ook niet thuis in uw 

restafvalcontainer. 

Vrouwen van Nu 
rijden schoon 

De Vrouwen van Nu, afdeling Groenekan heb-

ben op woensdag 15 oktober een ledenavond. 

Deze maand gaat het over een kleine groep bin-

nen de schaatssport en wel over het ‘schoon-

rijden’. Janny en Gerrit Hille komen met een 

groep schoonrijders hierover vertellen. Ze sho-

wen schaatsen en de klederdrachten waarmee 

ze bij bepaalde gelegenheden hun baantjes 

trekken. 

Schoonrijden is een sport die sinds 5 november 

2013 op de lijst van het immaterieel cultureel 

erfgoed in Nederland staat. En niemand minder 

dan Ard Schenk is ambassadeur van deze sport. 

Aanvang 20.00 uur in Dorpshuis ‘De Groene 

Daan’ Grothelaan 3 in Groenekan. 

Toegang voor leden gratis, voor niet leden 5 

euro.

Fietsers moeten om
Vanaf 13 okt. wordt het werkterrein aan de noordzijde van het spoor in Biltho-

ven	uitgebreid.	De	doorgaande	ietsroute	wordt	dan	voor	langere	tijd	gestremd.	

Er wordt hard gewerkt aan de onderdoorgang voor langzaam verkeer op de 

Soestdijkseweg.	 Tot	 17	 november	 is	 het	 ietspad	 langs	 de	 Soestdijkseweg	
Noord tussen de Jan Steenlaan en de Ensahlaan afgesloten. Van 17 november 

tot aan de opening van de onderdoorgang (naar verwachting begin mei) is het 

niet	mogelijk	om	vanaf	de	Soestdijkseweg	Noord	per	iets,	via	de	rotonde,	de	
Jan Steenlaan in te rijden. Dit kan alleen via De Leijen en de Van Ostadelaan.

Om de omleiding voor alle verkeersdeelnemers zo veilig mogelijk te laten 

zijn, is er een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. De omleiding kan voor 

overlast zorgen, maar de omleiding is noodzakelijk voor de verdere aanleg 

van de onderdoorgang. Het gaat om een tijdelijke situatie die uiteindelijk bij-

draagt aan een veilige doorstroming. 

Fietsenstalling

Op	13	oktober	wordt	een	deel	van	de	ietsenstalling	bij	Bakker2wielers	ver-
wijderd.	Op	de	 resterende	 ruimte	worden	weer	ietsklemmen	geplaatst.	De	
winkel en de bewaakte stalling blijven daarbij uiteraard bereikbaar. Nabij de 

voetgangersbrug op het P+R terrein en aan de Prins Bernhardlaan komen ex-

tra	ietsklemmen.
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Tweemaal Zes wint debutantenduel
De winst bij Amicitia zou voor Tweemaal Zes weleens cruciaal kunnen blijken voor 

handhaving. In een klasse waarin iedereen van iedereen kan winnen, zijn punten tegen ploegen 

in de staartzone extra belangrijk. De korfballers uit Maartensdijk wonnen met 21-16 en 

noteerden daarmee gouden wedstrijdpunten.

Echt fraai was het zeker niet, daar 

in Vriezenveen. Sterker nog, in 

sommige perioden speelde TZ ver 

onder de maat. Die dipfases werden 

dan weer afgewisseld met sterkere 

momenten, maar al met al kon Ami-

citia lang aanhaken. ‘Het was een 

wedstrijd met verschillende gezich-

ten’, meent aanvoerder Bart Drost. 

‘We maakten het onszelf onnodig 

moeilijk, je moet gewoon duidelij-

ker winnen van zo’n ploeg’. Trai-

ner/coach Eric Geijtenbeek deelt 

de visie van zijn captain: ‘We be-

gonnen zwak en de hele wedstrijd 

door maakten we teveel onnodige 

persoonlijke fouten. We hebben 

meer niveau dan Amicitia, maar dat 

kwam lang niet altijd in het spel tot 

uitdrukking’. 

Debutanten

De eerste vijf minuten van de wed-

strijd tussen de beide debutanten in deze klasse waren voor de thuis-

ploeg. TZ leek nog amper bij de les 

toen het scorebord al op 4-2 stond. 

In de resterende tijd voor de pauze 

herstelde Tweemaal Zes het slappe 

begin, de rust ging in met een voor-

sprong van 12-9. In de loop van het 

tweede bedrijf kwam de Vriezen-

veense ploeg nog sterk terug. Dat 

was niet de verdienste van Amicitia, 

maar meer het falen van Tweemaal 

Zes. Verder dan tot op één doelpunt 

verschil kwamen de oosterlingen 

niet. Het slotakkoord was duidelijk 

voor TZ, met als resultaat een 21-

16 winst bij het laatste luitsignaal. 
Door het resultaat staat TZ nu op 

een gedeelde vierde plaats. Zater-

dag wacht de laatste ronde van de 

eerste helft van de veldcompetitie, 

daarna gaan de korfballers de zaal 

in. Winst tegen het ervaren HKV/

Ons Eibernest is mogelijk, maar 

dan zal de Maartensdijkse equipe 

wel scherper moeten spelen.

Snuffeltennis bij TV FAK

Altijd al eens willen tennissen? In het najaar is er de mogelijkheid om 

te snuffelen aan tennis. Ben je in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar, dan kun je 

5x lessen voor een verkorte prijs. Op de website is meer informatie te 

vinden: http://www.tvfak.nl/snuffeltennis.

Ruime overwinning voor DOS 
Zomerse temperaturen begin oktober bij de laatste thuiswedstrijd op het veld van DOS. Na het 

oplopen met de spelers van de E2 en C1 jeugd, die eerder op de dag kampioen waren geworden, 

konden de spelers starten aan hun wedstrijd tegen KIOS uit Nieuw-Vennep.

Shanna Versteeg was eerder deze 

week tijdens de training gebles-

seerd geraakt na een ongelukkige 

botsing. Lisanne Groot uit de A1 

nam haar plaats in en paste zich 

moeiteloos aan. Zoals zo vaak deze 

competitie ging het tot 2-2 gelijk 

op, maar hierna kwam DOS be-

ter in de wedstrijd. Vooral dankzij 

een sterke rebound werd een groot 

veldoverwicht opgebouwd. Beide 

vakken hadden veel dreiging in het 

aanvalspel en scoorden gelijkmatig 

mee richting een mooie 10-4 voor-

sprong met de rust.

In de tweede helft hield DOS het 

baltempo hoog en lieten de spelers 

een aantal mooie aanvallen zien. 

Toch stokte halverwege het scoren 

enigszins. Zeven minuten voor tijd 

wisselde coach Steven Brink het 

gehele aanvalsvak en bracht zijn 

reserve spelers in. Dit leidde tot 

een extra impuls, want er vielen in 

de laatste vijf minuten evenzoveel 

doelpunten. A1 junior Mathijs de 

Rooij maakte als invaller drie doel-

punten in deze vijf minuten, waar-

door de eindstand op 20-7 werd 

bepaald. 

DOS blijft door deze ruime over-

winning gedeeld koploper. Vol-

gende week tijdens de laatste speel-

ronde voor de zaalcompetitie start, 

moet DOS zelf naar runner up At-

lantis in Mijdrecht. Een ander span-

nend duel is dat tussen de beide 

andere koplopers Fluks en Achilles. 

De wedstrijd in Mijdrecht start om 

16.00 uur.

Luke van Kouterik was aan TZ-

zijde de meest opvallende speler, hij 

schakelde de gevaarlijkste Amicitia-

schutter uit. Open Biltse Bridgedrive
Voor thuis- en clubbridgers is er op vrijdag 14 november in het H.F. 

Witte Centrum in De Bilt de 16de alevering van de Open Biltse 
Bridgedrive. Er zijn prijzen in de vorm van bekers te verdienen. De 

aanvang is om 19.30 uur en er worden in 6 ronden 24 spellen gespeeld 

en meesterpunten toegekend. Deelname staat open voor maximaal 64 

paren. Voorinschrijving per e-mail is mogelijk tot maximaal 11 novem-

ber via vogelaar.m@planet.nl. Tel. informatie vooraf bij Bert Nijdam 

(030 2250172) of Mariëtte Vogelaar (030 6062137). 

DOS E2 kampioen 

DOS E2 is afgelopen zaterdag kampioen geworden door met 24-0 te 

winnen. Alle wedstrijden van dit jonge 4-tal werden ruim gewonnen. 

Het doelsaldo is maar liefst 100 doelpunten voor en maar 2 tegen. In 

de zaalcompetitie komt het team dat door Jolanda Sodaar en Shanna 

Versteeg wordt getraind een klasse hoger uit.

De spelers van DOS 1 met de spelers van de C1 en E2 voorafgaand aan 

de wedstrijd van DOS 1.

Salvodames verliezen van koploper
De uitwedstrijd tegen koploper Huizen heeft met 3-1 de verwachte uitslag gekregen. Salvo is 

geenszins weggespeeld en heeft de koploper uitstekend partij gegeven.

Het talentvolle team van Huizen 

herbergt allemaal groeibriljantjes 

van rond de 16 jaar. Deze meisjes 

trainen bijna allemaal drie keer per 

week en dat is ook goed te zien. 

Technisch heel goed, zeer beweeg-

lijk en sommige meiden hebben al 

een sterke aanval. Ook de service is 

een wapen waarmee Salvo het zeer 

moeilijk had.

Het tactisch inzicht van de meisjes 

moet nog groeien en op dat onder-

deel zijn er de nodige punten te be-

halen. Dat wist Salvo van tevoren 

en heeft daar gedurende de wed-

strijd gebruik van gemaakt. Met 

goed geplaatste ballen zijn veel 

punten gemaakt. Uiteindelijk gaf 

de klasse van de tegenstander de 

doorslag.

In de eerste set ging het spel vol-

komen gelijk op. De onverzettelijk-

heid van Salvo tegen het frivole 

spel van Huizen. Een goede service 

serie van Nienke van de Burg droeg 

daar aan bij. Op het laatst wist Hui-

zen door te drukken en de setwinst 

te pakken met 25-23. Dit nipte 

verlies bracht enige verlamming 

in het team. De 2e set ging er vrij-

wel niets goed en werden er nau-

welijks punten gemaakt. Deze set 

ging ook verloren met de sprekende 

cijfers 25-12. De 3e set herrezen 

de Maartensdijkse dames en lieten 

zien goed te kunnen volleyballen. 

Met scherpe services, killing bloks 

en harde aanvallen werd de 3e set 

gewonnen met 22-25. In het begin 

van de 4e set liet Salvo zich ech-

ter te veel verrassen door de scher-

pe services van de tegenstander. 

Daardoor moest het team erg veel 

moeite doen om goede aanvallende 

acties te produceren die scoorden. 

Dat ging Huizen beter af en zij 

wonnen de set met 25-22. Salvo 

kon met opgeheven hoofd van het 

veld want het vertoonde spel geeft 

hoop voor de volgende wedstrijden. 

Bovendien heeft Salvo drie wed-

strijden gespeeld tegen teams die in 

de top vijf staan. Zaterdag spelen de 

dames om 15.15 uur in De Vierstee 

tegen Unicornus uit Bunschoten.

FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

JOH. VAN DOORN
SCHILDERSBEDRIJF

FC DE BILT

UVV

zaterdag

11 oktober

aanvang: 14.
00

uur
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Kunst en Licht De Bilt 
viert 20-jarig jubileum

Het verlichtingscollectief Kunst 

en Licht aan de Dorpsstraat 75 

in de Bilt bestaat deze maand 20 

jaar. Reden voor een jubileumex-

positie en een verrassingsactie. De 

opening daarvan is op zaterdag 18 

oktober om 15.00 uur De expositie 

is van vrijdagmiddag 17 oktober 

tot en met zaterdag 8 november. 

Op zondag 19 oktober is er vanaf 

15.00 uur een optreden van De 

Dansende Dichters. 

Voor de verdere openingstijden, 

zie www.ruimtevoorkunst.com. 

Het Kunstenaarscollectief Kunst 

en Licht De Bilt. V.l.n.r.: Sascha 

Hacska, Igor Fischl, Jorg van 

der Plank en Jozé ten Have. (foto 

Hendrik Jan van Beek)

Ongehoord
door Henk van de Bunt

Zondag 12 oktober vertelt Bilthovenaar, oud-uitgever en 

musicus Lucas Bunge over zijn nieuwe boekje ‘Ongehoord 

- Honderd miniaturen over muziek’ in de Bilthovense 

Boekhandel aan de Julianalaan 1.

Eigenaar Ike Bekking: ‘We hebben er voor gekozen om deze happening 

in de middag te laten plaatsvinden, zodat deze ook toegankelijk is voor 

de ouderen onder ons die niet graag meer ‘s avonds over straat gaan. 

Het belooft een speelse tocht door de muziekgeschiedenis te worden 

aan de hand van fragmenten uit het boek, alle geïllustreerd met ‘live’ 

en minder ‘live’ muziekvoorbeelden. Een tiental portretjes in woord en 

klank van groten aan het irmament van de klassieke muziek, afgewis-

seld met korte intermezzi’.

Vader en zoon

Lucas Bunge: ‘Een paar jaar geleden vroeg mijn zoon Caspar, die een 

bedrijf in mooie audioapparatuur heeft, of ik voor de website van zijn 

bedrijf stukjes over muziek wilde schrijven, ter afwisseling van de 

noodzakelijke productinformatie. Die uitnodiging leidde ertoe, dat ik in 

de loop van de tijd indrukken weergaf van bijgewoonde concerten, van 

andere gehoorde of zelf gemaakte muziek, maar ook van aanverwante 

ervaringen. Vader en zoon - beide cellisten, één in de dop, de ander 

professional - geven in dat uurtje voor iedereen een unieke mini-mas-

terclass, zowel in klassieke muziek als in cellospelen. De bijeenkomst 

is zondag 12 oktober, aanvang 16.00 uur. De toegang is vrij, maar wel 

graag reserveren tel. 030 2281014 of info@bilthovenseboekhandel.nl

advertentie

Aljona Belyaeva bij één van haar creaties tijdens de opening. 

[foto Henk van de Bunt]

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Lucas Bunge was eerst uitgever en is nu cellist. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Zaterdag 10% korting op rekening (excl. drank)

Woe.
08-10

Gebakken sliptongetjes
2 st. € 11,00
3 st. € 15,00

of
Gebakken eendenborstfilet

met sinaasappelsaus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
09-10
Vrij.

10-10
Woe.
15-10

Konijnenboutje gestoofd
in bokbier

of
Tongrolletjes gevuld met zalm

en witte wijn saus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
16-10
Vrij.

17-10

Tentoonstelling in 
wijkrestaurant Bij de Tijd 

Tot 13 november exposeert Aljona Belyaeva in Wijkrestaurant Bij de Tijd, gelegen op de 

hoek van de Dr. H. Kamerlingh Onnesweg en Alfred Nobellaan in De Bilt. 

De opening was 2 oktober jl.

De in Moskou opgegroeide Bilt-

hovense Aljona Belyaeva kwam in 

1990 naar Nederland en begon met 

schilderen en spoedig daarna ook 

met exposeren. In 2012 kreeg ze de 

kans om een leeg pand in de Kwin-

kelier in te richten tot galerie. Om 

leven in de galerie te blazen begon 

Aljona ook schilderlessen te geven 

en lezingen over kunstgeschiedenis 

te organiseren. Na sluiting van de 

galerie bracht ze deze activiteiten 

over naar haar eigen huis. 

De tentoonstelling in Bij de Tijd 

is een mengeling van recent werk 

en schilderijen uit eerdere perio-

des. Aljona werkt in verschillende 

genres en technieken: abstract, i-

guratief, portret (ook in opdracht), 

monoprint, zeefdruk en collages. 

Ze werkt met verschillende materi-

alen: olieverf, aquarel, pastel, acryl, 

inkt en de laatste tijd ook op textiel. 

De tentoonstelling is tijdens ope-

ningstijden van Bij de Tijd te bezoe-

ken op maandag tot en met vrijdag 

van 10.00 tot 21.00 uur. 

(Flox den Hartog Jager)

DAN ZIT JE GOED!

Hilversum (Havenkwartier)
Verlengde Zuiderloswal 8a • 1216 BX Hilversum • tel.: 088-6220220

www.easysit.nl

Dé zitspecialist van Nederland!

GRATIS
PARKEREN

KOFFIE STAAT
VOOR U KLAAR

GRATIS
TAXISERVICE

GRATIS 
PROEFZITTEN

OP MAAT
GEMAAKT

HOLLANDS
PRODUCT

P

WOENSDAG

1
OKTOBER

10.00 - 17.30 uur

DONDERDAG

2
OKTOBER

10.00 - 17.30 uur

VRIJDAG

3
OKTOBER

10.00 - 17.30 uur

ZATERDAG

4
OKTOBER

10.00 - 17.00 uur

WOENSDAG

8
OKTOBER

10.00 - 17.30 uur

DINSDAG

7
OKTOBER

10.00 - 17.30 uur

DONDERDAG

9
OKTOBER

10.00 - 17.30 uur

VRIJDAG

10
OKTOBER

10.00 - 17.30 uur

ZATERDAG

11
OKTOBER

10.00 - 17.00 uur

*Niet geldig i.c.m. andere acties. Deze actie geldt voor de gehele Easy Sit collectie, met uitzondering van Stressless. 

INTRODUCTIE

KORTING €400,- 

bij aankoop van een Easy Sit A600!*

Introductie
Sta-op stoel A600

Ligstand Sta-op standRelaxstandZitstand

NIEUW!

advertentie


