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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Over 10 weken
is het alweer kerst

De nieuwe kaartcollecties
zijn binnen. Bestel ze tijdig.

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

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl Parel Promotie
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De oficiële opening was om 11.00 
uur. Op de voor hoogwaardigheids-

bekleders bekende wijze knipten 
wethouder Arie-Jan Ditewig, Pro-

Rail directeur Patrick Buck en Jan 

Dijkstra van bouwbedrijf  Heijmans 

een lint door, dat door de ‘ProRail 

sisters’ werd vastgehouden. Astrid 

Kersseboom stelde de prominenten 
eerst nog enkele vragen. ‘Dat het 

gelukt is komt vooral door samen-

werking’, stelt Arie-Jan Ditewig. 

‘In 2006 was er helaas weer een 

dodelijk ongeval. We zijn toen met 

ProRail om tafel gaan zitten om tot 

een resultaatgerichte oplossing te 
komen. Dat ging op een voortref-
felijke manier en nu zeven jaar later 

hebben we dit resultaat.’ . 

Heugelijke dag

Astrid Kersseboom stelt dat het voor 

sommige mensen heel lang heeft 

geduurd, maar dat het eigenlijk heel 

kort is. Ditewig: ‘Als je kijkt naar 

de voorbereiding en de uitvoering 

is het kort.’ Hij prijst de samenwer-
king met de gemeenteraad en de 

klankbordgroep, die unaniem met 
de plannen instemden. ‘Alleen op 
die manier kun je in snel tempo een 
goed resultaat bereiken. Wat er nu 

ligt voor de gehele bevolking is van-

daag lopend uit te proberen.’ Patrick 
Buck directeur van ProRail Projec-

ten noemt het ook voor zijn bedrijf 

een heugelijke dag. ‘Het opheffen 
van een overweg is voor alle partijen 
beter. Zowel voor de inwoners als de 

weggebruikers, die niet meer hoeven 

te wachten. Voor ProRail komt daar 

nog bij dat we geen overweginstal-

laties meer hoeven te onderhouden. 

Iedereen wordt er beter van.’

Treinen

‘Uw belang is dat de treinen zo-

veel mogelijk blijven rijden, kan 

dat’’, vraagt Astrid Kersseboom 

aan Patrick Buck. ‘Dit soort wer-

ken, midden in een centrum, zijn 

altijd ingewikkelde operaties. Het 
is verbouwen met de winkel open. 
Dat levert hinder op voor de omwo-

nenden, maar ook voor de bouwers. 

Het is altijd passen en meten en 
dat maakt het ook zo’n uitdagende 

klus.’ Hij constateerde tijdens de 

bouw bijzonder veel belangstelling 

van omwonenden voor de wijze 

waarop het project midden in het 
centrum werd gerealiseerd. 

Ditewig: ‘’Dat er ondanks de over-

last weinig is geklaagd komt omdat 

men wist dat het resultaat er dan 

ook zo snel mogelijk kon komen. 

Het komt ook omdat we er vanaf 

het eerste moment de klankbord-

groep, de winkeliers, de onderne-

mers en de bevolking bij hebben 

betrokken.’

Tuk Tuk

Jan Dijkstra, regiodirecteur van He-

ijmans, zegt dat er meerdere bijzon-

derheden aan dit project zijn. ‘Het 
aanbrengen van gellagen om droog 

te kunnen werken,  maar vooral het 

inschuiven van de brugdekkingen. 

In een periode dat er geen treinen 
reden hebben we twee brugdekken 

van 650 ton onder het spoor gescho-

ven. Die moesten we in een boog 

schuiven en dat moest op de mil-
limeter nauwkeurig gebeuren. We 

hadden publiek uitgenodigd en op 
het moment dat de mensen kwamen 

was het al gebeurd. Hetzelfde doen 

we straks weer bij de voetgangers- 

ietstunnel tijdens een honderd uur 
buitendienststelling. Het project 

moet in  2015 klaar zijn en dat gaat 

zeker lukken.’ Na het doorknippen 
van het lint maakten de drie heren 

begeleid door de Koninklijke Biltse 

Harmonie met een Tuk Tuk een rit 

door de tunnel.

Opmerkingen

Het werd een unieke gezellige dag 

met allerlei activiteiten. De opmer-
kingen over de tunnel waren over 

het algemeen positief. De meesten 
vonden de tunnel mooier dan ze 

gedacht hadden. Sommigen vonden 

de helling te stijl en de bocht wat 

kort en vreesden voor ongelukken. 

Iemand anders vond de witte muren 

wel een grote uitdaging voor graf-

itispuiters.

Tunnel oficieel in gebruik genomen
door Guus Geebel

Heel veel inwoners van de gemeente De Bilt maakten zaterdag 12 oktober gebruik van de 
laatste mogelijkheid de onderdoorgang van het spoor bij station Bilthoven te voet mee te 
maken. Van 10.00 tot 12.00 uur was dat mogelijk. Daarna werd de tunnel gebruiksklaar 

gemaakt voor het snelverkeer en om 13.00 uur gingen de eerste auto’s erdoor.

v.l.n.r. ProRail directeur Patrick Buck, wethouder Arie-Jan Ditewig en 

regiodirecteur van Heijmans, Jan Dijkstra verrichten de oficiële opening.

Ook in de nieuwe tunnel rijden op deze openingsdag treinen.

Natte voeten op 
Groenekanseweg

Rob Jastrzebski ging afgelopen zondag met snorkel en duikbril op 
pad en legde de overstroming op de Groenekanseweg in De Bilt vast. 
Het hemelwater kwam in zo’n absurde hoeveelheid omlaag dat de 
rioolwaterzuivering ‘overliep’.

Strenge handhaving 
verkeersregels 

De politie en gemeentelijke BOA’s gaan de komende periode streng 
handhaven op de naleving van verkeersregels in het centrum en het 
stationsgebied. Dat is nodig om het centrum, ook gedurende de werk-

zaamheden, veilig en leefbaar te houden.

In het centrum en het stationsgebied vinden er veel werkzaamheden 

plaats. Om de uitvoering van deze werkzaamheden mogelijk te maken, 
zijn er diverse verkeersmaatregelen zoals omleidingsroutes en parkeer-
verboden getroffen. De afgelopen week is gebleken dat niet iedereen 
zich aan deze (tijdelijke) verkeersregels houdt. Zo werd het parkeer-
verbod in de bermen van de Rembrandtlaan en aan de westzijde van de 

Melchiorlaan meerdere malen genegeerd. Daarnaast waren er ook en-

kele automobilisten die zich niet hielden aan de aangegeven rijrichting.



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

20/10 • 10.30u - Drs. J. Bouma

Pr. Gem. Zuiderkapel

20/10 •   9.30u - Ds.  H. van den Belt
20/10 • 18.30u - Ds. J. Vroegindeweij

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

20/10 • 10.30u - Drs. A. van Lunteren

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

20/10 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

20/10 • 10.30u - Pater E. Kimman s.j.

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

20/10 • 10.15u - Ds. H.Sj. Wiersma
20/10 • 17.00u - Ds. K. Folkersma

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

20/10 • 10.00u - Ds. M. van Duijn
20/10 • 19.00u - Ds. L. Boot

Pr. Gem. Immanuelkerk

20/10 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

20/10 • 10.00u - Mevr. ds. J.T. Vos-Butijn

R.K. St. Michaelkerk

20/10 • 10.00u - Parochianen

Volle Evangelie Gemeente

20/10 • 10.00u - Dhr. Peter Haasnoot

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

20/10 • 10.30u - Dhr. B. van Empel

PKN - Herv. Kerk

20/10 • 10.00u - Ds. C. Stelwagen
20/10 • 18.30u - Ds. J.P.J. Voets

Herst. Herv. Kerk

20/10 • 10.30 en 18.00u 
- Ds. J.D. Heikamp

Onderwegkerk, Blauwkapel

20/10 • 10.30u - Pastor G. Krul

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

20/10 • 11.00u - Ds. R. v.d. Beld

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

20/10 • 10.00u - ds. P.H. van Trigt
20/10 • 18.30u - ds. E.J. Terpstra

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

20/10 • 10.00 en 18.30u
- Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

20/10 • 9.30u - Ds. R. v.d. Beld

St. Maartenskerk

19/10 • 19.00u - Lectoren
20/10 • 10.30u - Lectoren

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

20/10 • 10.00u - Hr. A. Doornenbal
20/10 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

20/10 • 10.00u - Ds. A. van de Meer
20/10 • 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

Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43

In de Voetsporen

van Franciscus

In drie avonden zal pastoraal 
werker Frans Overbeek het 
levensverhaal van Franciscus van 
Assisi en zijn spiritualiteit met 
behulp van beelden en teksten 
naar voren brengen. Op woens-
dagavond 16 oktober om 20.00 
uur in de pastorie van de Michae-
lkerk, Kerklaan 31 De Bilt zal het 

Weg is het vuurvliegje!
Het is aan mijn greep ontsnapt:

Slechts wind bleef achter
In de holte van mijn hand.

Na een lang leven vol liefde en zorg
nemen wij in dankbaarheid afscheid van

Maria van Vuuren-Griioen

weduwe van Maarten van Vuuren en Arie Jan van Vuuren.

Amsterdam, 27 september 1918 - Bilthoven, 7 oktober 2013

Ingrid en Anne
Jan en Dela
Pim en Hannie
Hans en Janny

Kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Wij willen de medewerkers van het Leendert Meeshuis, afdeling Patrijs, 
bijzonder bedanken voor hun liefdevolle verzorging van Mam.

correspondentieadres
Bereklauw 17
3738 TG  Maartensdijk

De begrafenis op Den en Rust heet inmiddels plaatsgevonden.

Met liefde en respect voor wie hij was

en voor ons altijd zal zijn 

Loog Stoffels
1 april 1959, Maartensdijk                     25 september 2013, El  Perelló

     

  Pieter en Hilfred, 

  Bob

     

  Christiaan en Kristel

  Nikkie en Bart, Isa

  Roos en Bart 

Wij hebben in besloten kring afscheid van Loog genomen. 

Pieter Stoffels    Christiaan Stoffels

Oude Gracht 334 A   Vierwindenlaan 37

3511 PM Utrecht    5037 MN Tilburg

Er is een condoleanceregister geopend via de volgende link:

http://www.condoleanceregister.nl o.v.v. Loog Stoffels

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

Je was een man van weinig woorden,
herkenbaar voor diegenen die bij je hoorden.
Een man, vader en opa op wie je kon bouwen,
op wiens woord je kon vertrouwen.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, 
geven wij u kennis van het onverwachte heengaan van onze lieve vader,
schoonvader, opa en overgrootopa

Gerrit Jan Golstein
weduwnaar van Alberta Arnolda Golstein - van Kessel

Utrecht, 20 april 1925  Bilthoven, 7 oktober 2013

Gerrit en Magda
Bert en Jos
Ricky en Freek
Arnold en Helga
Annie en Henk
Rita en Sjaak
kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

Heggewikke 44
5161 XT Sprang-Capelle

De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 15 oktober in crematorium 
Den en Rust te Bilthoven plaatsgevonden.

  Dank,

voor een liefdevolle omarming,
voor troostende woorden,
gesproken of geschreven.

Voor een handdruk
wanneer er geen woorden waren,
voor alle tekenen van verbondenheid
en medeleven tijdens de ziekte

en na het overlijden van  

Nick

Mathilde Cardinaal
kinderen, kleinkinderen
en overige familieleden

Oktober 2013

levensverhaal aan bod komen, 
de schilderingen van Giotto in 
de Franciscusbasiliek in Assisi, 
beelden uit de omgeving van 
Assisi waar Franciscus een groot 
deel van zijn leven doorbracht. 
De volgende twee avonden zijn 
op 30 oktober en 13 november 
a.s.

Weeksluiting

Op initiatief van de Hervorm-
de Gemeente van Maartensdijk 
(PKN) wordt op vrijdag 18 okto-
ber om 19.30 uur in de recre-
atiezaal van Dijckstate aan het 
Maertensplein in Maartensdijk 
een weeksluiting gehouden.

Ds. M. van der Zwan uit West-
broek zal de bijeenkomst leiden. 
Er wordt een Bijbelgedeelte gele-
zen, daarover wordt een korte 
meditatie gehouden en er wordt 
gezongen. Na afloop is er uitge-
breid de gelegenheid voor ont-
moeting onder het genot van een 
kop koffie of thee. Voor even-
tueel vervoer tel. 0346 213592.

Zie pagina 5 en 14 voor de overige nieuws berichten 



Bij de uitreiking van de prijs haal-

de koning Willem-Alexander zijn 

moeder, prinses Beatrix, aan. Zij 

noemde schilders ‘zieners, die ons 

verrassen, ons wakker schudden en 

onze ogen openen voor een nieuwe 

beleving en zingeving van het al-

ledaagse’. Dat alledaagse is precies 

wat Van Leeuwen (1982) op een 

indrukwekkende manier in beeld 

wist te brengen met zijn schilderij 

‘Geranium meteoor 8’. Waar gera-

niums synoniem zijn voor saaiheid, 

sleur en kleurloosheid, breekt Van 

Leeuwen radicaal met dat imago. 

Hij geeft geraniums juist kracht en 

identiteit. De grootte van het doek 

(117 x 187cm) met de kleurige ge-

raniums tegen een donkere achter-

grond versterkt dit effect. Het ju-

ryrapport roemde deze benadering. 

‘Door de manier waarop Van Leeu-

wen de geraniums neerzet, worden 

het als het ware portretten. Elke ge-

ranium onthult zo langzaam maar 

zeker zijn eigen persoonlijkheid.’ 

En dat is de essentie van kunst: vas-

te beelden doorbreken, de wereld 

op zijn kop zetten.

Bijzondere dag

Van Leeuwen stuurde zelf foto’s 

van zijn werk in naar de jury. Ruim 

225 andere jonge kunstenaars de-

den dat ook. Van alle inzendingen 

nomineerde de jury 25 kunstenaars 

voor de prijs die aan vier van hen 

toegekend werd. De andere win-

naars zijn: Wieteke Heldens, Ma-

rijn van Kreij en Philipp Kremer. 

De prijs is een aanmoedigingsprijs 

voor jonge kunstenaars en bestaat 

uit een geldbedrag van 6500 euro. 

Koning Willem III stelde de prijs in 

1871 in als koninklijke subsidie. De 

prijs werd eerder uitgereikt door de 

koninginnen Emma, Wilhelmina, 

Juliana en Beatrix. En nu voor het 

eerst door koning Willem-Alexan-

der. Van Leeuwen: ‘Het was een 

bijzondere dag. Eerst was er een 

lunch met de juryleden en de vier 

winnaars. Vervolgens gingen we 

naar het Paleis op de Dam. Hier las 

de juryvoorzitter het juryrapport 

voor. De Koning sprak vervolgens 

de aanwezigen toe en riep de win-

naars naar voren.’ 

Na de feestelijke uitreiking open-

de koning Willem-Alexander de 

tentoonstelling waar de winnende 

werken en een selectie uit de overi-

ge schilderijen te zien zijn. In deze 

oude traditie is ook ruimte voor hy-

permoderne elementen. Want niet 

alleen met het blote oog, maar ook 

via een speciale app voor de smart-

phone zijn de schilderijen te bekij-

ken. Daarmee is meer informatie 

over de kunstenaar te vinden.

Inspiratiebron

Van Leeuwen werd geboren 

in Utrecht en groeide daar op. 

‘Utrecht is voor mij een inspiratie-

bron. Ik heb daar mijn hele leven 

gewoond, bij de Dom. Ook kijk ik 

veel naar de natuur. In mijn huidige 

woonplaats De Bilt woon ik vlakbij 

het bos.’ Hij tekende al voordat hij 

zich toelegde op de schilderkunst. 

Na de opleiding Bouwkunde raakte 

hij verbonden als bouwkundig te-

kenaar aan een architectenbureau. 

Maar Van Leeuwen wilde verder. 

Hij volgde in Utrecht een opleiding 

aan de Hogeschool voor de Kunsten 

(HKU). In 2008 studeerde hij daar 

af bij de docentenopleiding Fine 

Art and Design in Education. Daar-

na is hij gaan werken als zelfstan-

dig kunstenaar en als docent schil-

deren bij Kade Ateliers in Utrecht. 

Hij exposeerde de afgelopen jaren 

regelmatig. Eerder dit jaar deed hij 

dat nog bij de Kunstroute De Bilt.

De tentoonstelling in het Paleis op 

de Dam is nog te zien tot 27 okto-

ber a.s. Voor meer over Jorn van 

van Leeuwen zie www.jornvan-

leeuwen.nl 
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Tunnel open! 
Prorail bedankt. 
Tunnelvisie blijft? 

 Dankzij goede samenwerking is de tunnel onder het spoor er 
volgens de planning gekomen. Het projectmanagement van 
Prorail en de aannemer vervult een geweldige voorbeeldfunctie 
in het Centrum van Bilthoven. Gefeliciteerd. Zo kan het dus ook! 
Anders is het waar B&W zelf verantwoordelijk is voor het 
projectmanagement in het Centrum. De samenwerking van de 
gemeente met de ondernemers loopt nu stroef. Ons College lijdt 
aan een tunnelvisie door niet open te staan voor de noodkreten 
van het bedrijfsleven. Door  slechte planning verliezen bedrijven 
veel omzet. Dat kan en moet beter!  Reacties: info@beterdebilt.nl 
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Na een welkomstwoord van steun-

puntvoorzitter Adri Peters begon de 

feestelijke jubileumviering met een 

dans uit Bhutan, uitgevoerd door 

Karina en Kanchan. ‘De dans gaat 

over de vriendschap van twee meis-

jes’, vertelt Kabir Roy Chowdhur, 

die de dans inleidde. ‘De jongste 

heeft haar ouders verloren en raakt 

bevriend met het oudere meisje. In 

de dans laten ze blijdschap zien, 

maar soms ook ruzie.’

Veel steun

In zijn jubileumtoespraak blikt Adri 

Peters terug de afgelopen twintig 

jaar. ‘Begin jaren negentig was het 

aantal asielzoekers enorm toegeno-

men. Tijdens een lezing van Vluch-

telingenwerk Nederland, die eind 

1992 in De Bilt werd gehouden, 

werd gevraagd om vrijwilligers. 

Ongeveer tien mensen meldden 

zich aan en gingen zich inzetten 

voor vluchtelingen die naar De Bilt 

kwamen. Op 14 december 1993 

werd Stichting Vluchtelingenwerk 

De Bilt opgericht. De naam werd 

later aangepast.’ Peters vertelt dat 

er veel steun was van de gemeente, 

de woonstichting en het maatschap-

pelijk werk. 

Tegenwicht

‘De kern van het werk bestaat uit 

maatschappelijke begeleiding, 

waarbij vluchtelingen wegwijs 

worden gemaakt in de Nederlandse 

samenleving.’ Het steunpunt be-

staat nu uit dertig vrijwilligers, ge-

coördineerd door Hanneke Eilers. 

Peters noemt het werk boeiend en 

veelzijdig. ‘Soms ook moeilijk, 

maar het levert veel verrijkende 

contacten op en soms vriendschap-

pen voor het leven. Onze gemeente 

is sinds 1993 ruim 550 inwoners uit 

zo’’n dertig landen in Afrika, Azië 

en Europa rijker geworden’, aldus 

Adri Peters. ‘We zijn er als steun-

punt trots op dat we enigszins een 

tegenwicht kunnen bieden tegen 

het verslechterende maatschappe-

lijke klimaat jegens vluchtelingen. 

Ik hoop dat we nog lang in de gele-

genheid zullen worden gesteld om 

mede vorm te geven aan een huma-

ne en gastvrije gemeente De Bilt.’

Nog nodig

Burgemeester Arjen Gerritsen wil-

de graag de viering van het jubi-

leum van Steunpunt Vluchtelingen 

De Bilt bijwonen. ‘Aan de andere 

kant geeft het ook een bitter gevoel 

dat het werk nog steeds nodig is. 

Dat er schijnbaar nog steeds haar-

den in de wereld zijn waar mensen 

vandaan willen vluchten. Plaatsen 

waar mensen vervolgd worden of 

te vrezen hebben voor hun lijf en 

goed. Dat maakt dit jubileum wel 

wat relatief. Niettemin is het feeste-

lijk om te zien dat al zo lang zoveel 

vrijwilligers in deze gemeente elke 

keer opnieuw enthousiast blijven 

om vreemdelingen een welkom te 

geven en willen helpen bij het op-

bouwen van een nieuw bestaan.’

Toeverlaat

‘Van alle vrijwilligers die in de ge-

meente actief zijn bij het wegwijs 

maken van nieuwe Nederlanders 

over hoe het hier gaat, springen 

er vandaag twee vrijwilligers uit. 

Marian von der Dunk en Jantine de 

Jonge geven al twintig jaar hun bes-

te krachten aan het steunpunt. Dat 

is een inspiratie voor al die andere 

vrijwilligers van het steunpunt.’ 

De burgemeester reikt hun vervol-

gens de Medaille van Verdienste 

in zilver van de gemeente De Bilt 

uit. Op de medaille is gegraveerd: 

Steun en toeverlaat voor vluchte-

lingen. ‘En dat bent u allebei.’ Jan-

tine de Jonge wil de onderscheiding 

ook opdragen aan de vluchtelingen.  

‘Je komt met veel andere cultu-

ren in aanraking, maar uiteinde-

lijk merk je dat je meer overeen-

komsten hebt dan verschillen.’  

Ze heeft enorme bewondering voor 

de vluchtelingen, die met zoveel 

spanningen te maken hebben ge-

had. ‘Maar we worden allemaal 

vrienden van elkaar.’

Onderscheidingen
bij Steunpunt Vluchtelingen

door Guus Geebel

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt vierde vrijdag 11 oktober in de muziekschool aan

Henrica van Erpweg in De Bilt het twintigjarig bestaan. Tijdens de goedbezochte bijeenkomst 

ontvingen Marian von der Dunk en Jantine de Jonge uit handen van burgemeester Gerritsen

de Medaille van Verdienste in zilver van de gemeente De Bilt.

Marian von der Dunk en Jantine de Jonge ontvingen naast de eremedaille 

ook een oorkonde en bloemen van de burgemeester.

Biltse kunstschilder Van Leeuwen 
wint koninklijke kunstprijs

door Floris Bijlsma

Op vrijdag 4 oktober ontving de Biltse kunstschilder Jorn van Leeuwen in het Paleis op de Dam 

uit handen van koning Willem-Alexander de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2013.

Jorn van Leeuwen (links op de foto). Op de achtergrond het schilderij 

waar hij de prijs mee heeft gewonnen. (foto Sigrid van der Mersch)

Verkoopexpositie 
In het weekend van 18, 19 en 20 oktober is er een verkoopexpositie met 

werk van Sascha Hacska in Ruimte voor Kunst, Herenweg 1A in De 

Bilt met op zondag 20 oktober om 15.00 uur een optreden van klank-

kunstenaar Danibal met een specialisatie in de mondharp. Openings-

tijden expositie: vrijdag 18 oktober van 14.00 tot 18.00 uur, zaterdag 

19 oktober van 11.00 tot 18.00 uur en zondag 20 oktober van 11.00 tot 

18.00 uur. De oficiële opening van de expositie vindt plaats op zater-
dag 19 oktober om 15.00 (tot 18.00) uur.

Sascha Hacska heeft in 1997 de academie aan de Hogeschool voor de 

kunsten Utrecht, richting graiek afgerond. Sinds 2003 is ze vennoot 
van Kunst & Licht, ontwerp en productie van verlichting. Vanaf 2005 

heeft zich haar werk toegespitst op glasfusen. Naast haar vrije en toe-

gepaste werk geeft ze glasfuse-workshops. Aanmelden via info@ruim-

tevoorkunst.com
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Hij is er weer, 
onze heerlijke 
Erwtensoep! 6 halen / 

   5 betalen

Mmm...

nieuw!

Gehaktballen
Gehaktspeciaaltjes
Katenvlinders

Huisgemaakte Kipsate salade
Filet-Amercain
Sellerysalade

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Huisgemaakte Schouderham
Gebraden Gehakt
Zeeuws spek 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 17 oktober 
t/m woensdag 23 oktober

500
gram 5.98

500
gram 4.98

500
gram 6.25

100
gram 1.10

Houthakkers-
steaks

Procureurlapjes 

Kipschnitzels

Heerlijke 
kant&klare 
Hachee

VOOR DE ECHTE LIEFHEBBERS!

VLEESWAREN-TRIO

STOMPETOREN 
OUD

BIOLOGISCHE KINDERDIJKKAAS 
MET AARDAPPELSCHIL

HEERLIJKE PROSECCO – 
TRUFFELKAAS! 

VERSGEBRANDE HERFST- 
& CRANBERRYMIX 100

gram 1.25 500
gram 6.25

100
gram 1.49100

gram 2.49

2
potten 7.-

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

Wilt u onze extra  

aanbiedingen online 

ontvangen? Download 

dan nu de xxiyo
u app. 

Kies ons als winkel en u 

profiteer direct
 van onze 

aanbiedingen!

We hebben een  heerlijke gezonde snack!
Fruit chips
Groente chips

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Alléén DONDERDAG

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

Vers van de Traiteur
Jachtschotel ____ 100 GRAM 1,25

Fettucini
MET GEVULDE KIP _______ 100 GRAM 1,25
Snijbonen-Gehaktschotel

________________________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse sushi!!!

Mooie Hollandse

Prei
HÉÉL KILO

Elstar
Handappels

HÉÉL KILO

Vers gesneden 

Snijboontjes
400 GRAM

Vers gesneden

Hutspot __________500 GRAM 0,79

Bij aankoop van een bakje 

Rauwkost ____ 2 BAKJE   GRATIS

Italiaanse gehaktschotel
____________________100 GRAM 0,99

MAANDAG 21, DINSDAG 22 
EN WOENSDAG 23 OKTOBER

- Groot assortiment 
   wilde Paddestoelen

- Volop specialiteiten 
   uit Brussel

0,79 0,99
Nieuwe oogst!

1,69
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Leyenseweg

Berla
gelaan

Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

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

Kortings

weken 
bij Hoogvliet

30%
korting

40%
korting

50%
kortingMEGASCHERPE

KORTINGEN! 50%

40%

korting

korting

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 16 t/m dinsdag 22 oktober 2013

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg

Acties zijn geldig in de Hoogvliet winkel aan de

Leyenseweg 127, (bij zwembad Brandenburg)

Knorr Wereld 
Gerechten
Alle soorten
Per pak
van: 1.93 - 2.75

voor: 0.96 - 1.37

Mona 
pudding 
of Verwenyoghurt
Alle bekers van 450 ml 
of 500 gram
Per stuk
van: 1.28 -1.29

voor: 0.76 - 0.77

Douwe Egberts Aroma Rood
Grove maling of snelfi lter

Pak 500 gram

4.83

2.9999

per pak

Per kilo 5.98

Piano-solo-concert

Woon- en zorgcentrum Welte-

vreden presenteert op zondag 

27 oktober een piano solocon-

cert door Stichting Touche. Dit 

concert bestaat uit een aantal 

romantische Lyrische Stukken 

voor piano solo van de Noorse 

componist Edvard Grieg met een 

aantal gelijktijdig geprojecteerde 

filmbeelden uit zijn geboortestad 

Bergen. 

Aanvang concert om 14.30 uur. 

Aanmelden kan telefonisch bij 

de receptie van Weltevreden, tel. 

030 2209600 tot en met vrijdag 

25 oktober 2013.

Literaire Salon

Het is volop herfst en tijd om te 

lezen. Op de eerste goedbezochte 

salon ‘bij Kootje in de serre’ 

op woensdag 9 oktober hebben 

de deelnemers het boek voor 

de tweede bijeenkomst gekozen. 

Op woensdag 13 november 2013 

van 10.00 tot 12.00 uur bespreekt 

de groep de laatste roman van 

Rascha Peper, Handel in veren. 

Aanmeldingen graag vóór 

1 november ‘bij Kootje in de 

serre’, Prinsenlaan 37, 3737 

MJ Groenekan. Telefoon 0346 

212707, e-mail koovermeulen@

hotmail.com.

Ladies Night in Westbroek

Na de succesvolle mannen-

avond van enkele weken gelden 

zijn nu de dames weer aan de 

beurt. Komende vrijdag is er om 

20.30 uur een Ladies Night in 

het Dorpshuis van Westbroek. 

Wat kunnen de dames verwach-

ten? Een avondje gezellig onder 

elkaar kletsen en dansen op de 

muziek van wat is aangekondigd 

‘een fantastische DJ’. De eer-

ste 50 ladies die binnenkomen 

krijgen ook nog eens een goo-

dybag uitgereikt. Iedereen wordt 

in ieder geval verwelkomd met 

een welkomstdrankje. In de grote 

zaal is een beautybeurs. Ook is 

er een ‘mysterie guest’ aanwezig 

die, volgens Hilda Verhoef die 

het geheel organiseert, borg zal 

staan voor een leuk fotomoment. 

Het wordt in ieder geval vast 

weer een onvergetelijke avond 

en… geheel mannenvrij! [MN]

KBO-bustocht

 

Op woensdag 30 oktober gaat 

de reis gaat richting Achterhoek 

naar Diepenheim. Daar wordt 

het Oranjemuseum bezocht. 

Ontvangst aldaar met koffie en 

gebak. In het museum is een hele 

verzameling gebruiksvoorwer-

pen en tegels te zien, uitgegeven 

bij bijzondere gebeurtenissen 

met betrekking tot het Konings-

huis. Daarna wordt een rondrit 

gemaakt door dit prachtige land 

met zijn verschillende kastelen. 

De eerste opstap is in De Bilt 

om 8.00 uur daarna volgen er 

meerdere opstapplaatsen richting 

Dijckstate Maartensdijk, alwaar 

vertrokken wordt om 8.50 uur. 

Bij voldoende ruimte kunnen 

ook niet-leden mee. Voor inlich-

tingen en/of aanmelding tel. 06 

36044271.
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Openingstijden:

ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur

zaterdag 10.00 - 14.00 uur

Maertensplein 22

3738 GK  Maartensdijk

Tel: 0346 - 21 06 05

Fax: 0346 - 21 81 76

info@apotheekmaertensplein.nl

www.apotheekmaertensplein.nl

Vrijdag 1 november

gratis huidadvies*

Een gezonde en mooie huid is waar het allemaal om 

draait bij Vichy. Al sinds 1931 ontwikkelt Vichy verzor-

gingsproducten voor alle huidtypen. De producten 

zijn hypoallergeen en geschikt voor alle huidtypen en 

met name ook voor de gevoelige huid. 

Vichy producten worden alleen in de apotheek ver-

kocht. Mensen met huidproblemen kunnen in de 

apotheek goed voorgelicht worden en terecht met 

speciieke vragen. 

Maak nu een afspraak voor een huiddiagnose 

bij onze Vichy huidspecialist. Bel 0346 - 21 06 05.

- hydrateren - huidverslapping

- beschermen - rimpels

- vlekjes - verzorgen

* alleen voor nieuwe gebruikers van Vichy

Super najaarsactie in 
oktober en november 
Iedere vrijdag en zaterdag

25% KORTING
OP  BLOEMEN,
 BOEKETTEN EN

 PLANTEN

Maertensplein 37  
Maartensdijk * Tel. 0346 211 380

Bianca 

(van de nagels) 

is weer 

terug bij 

Kapper Hans! 

Voor info bel 06-50839418

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

BIJ AANKOOP VAN EEN 

COMPLETE OUTFIT VAN 

SANDWICH
NU EEN TOP OF 

SHIRT L.M. GRATIS*

* ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

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

 Van de 
brokkenmakers….Speculaasbrokken 

nu € 3,95Nieuw!! Blond Speltbrood met Zon-nenbloempitten €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

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

• Lunch
• Diner
• Terras
• Recepties
• Feesten

& Partijen

Graaf Floris V-weg 32
Hollandsche Rading
035-8873394

Brasserie de Egel

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Het is weer volop voordeel 

pakken bij Primera 

met harde kortingen en 

leuke aanbiedingen.

Geen folder, geen nood!

Knippen kan ook in de winkel

Knip en pak
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In zijn lezing ‘Fysieke en Sociale 

energie’ ging hij uitgebreid in op 

het enorm hoge energieverbruik 

van de mens, een verbruik dat nog 

steeds schrikbarend toeneemt. Vol-

gens van Egmond zijn vooral ener-

giebesparing en het gebruik van 

zonne-energie, de manieren om 

echt iets te veranderen en de opwar-

ming van de aarde tegen te gaan. 

Het doel van BENG!, om De Bilt 

in 2030 een energie-neutrale ge-

meenschap te laten zijn, noemde hij 

zeer ambitieus, maar wel een doel 

om vooral vast te houden. Want, 

zo stelde hij, het is echt nodig dat 

mensen zelf iets gaan doen en hun 

krachten bundelen.

Bestuur 

De Loor onthulde daarna het logo 

en vertelde over de plannen van 

BENG! voor de komende jaren. 

BENG! wil informeren en een 

schakel zijn tussen alle partijen,  

zoals bewoners, bedrijven, inan-

ciers en deskundigen. Kennis delen 

en mensen daadwerkelijk helpen 

als zij hun energieverbruik wil-

len verminderen en over willen 

stappen op bijvoorbeeld zonne- of 

windenergie. 

Werkgroepen

De werkgroepen vertelden over wat 

zij doen en wat hun plannen zijn. 

Alle werkgroepen onderzoeken hoe 

er met lokale commerciële partners 

samengewerkt kan worden voor 

installatie, maatwerk en advies. 

Zo onderzoekt de werkgroep zon-

nepanelen of en hoe produceren op 

afstand mogelijk is: bijvoorbeeld 

door op daken van boerderijen, 

scholen of bedrijfspanden zonnepa-

nelen te plaatsen en de opgewekte 

energie op een andere plaats in de 

gemeente te gebruiken. De werk-

groep energieambassadeurs geeft 

mensen in hun wijk of buurt advies 

over hoe zij energie kunnen bespa-

ren en het energieverbruik kunnen 

terugdringen.

Verder organiseren zij in januari 

een energiebijeenkomst in West-

broek. En daarnaast werkt deze 

werkgroep aan een project samen 

met de bewonersvereniging Welte-

vreden. Daarin worden onder an-

dere maatwerkadviezen gemaakt 

waarin wordt aangegeven hoe een 

huiseigenaar zijn energieverbruik 

kan terugdringen.

Lid worden 

BENG! was op 24 juli jl. bij nota-

riële akte oficieel opgericht. Leden 
van de coöperatie kunnen ‘natuur-

lijke’ personen, rechtspersonen en 

samenwerkingsverbanden zijn. Om 

lid te kunnen worden dienen zij te 

wonen of gevestigd te zijn in de ge-

meente De Bilt. Tijdens deze verga-

dering was er direct al de mogelijk-

heid om lid te worden. Aan het eind 

van de avond hadden zich ruim 40 

mensen aangemeld als nieuw lid, 

waardoor zij stemrecht verwierven. 

De al geregistreerde belangstel-

lenden zullen mogelijk later inge-

schreven lid worden. Aanmelden 

als lid kan via penningmeester@

beng2030.nl Je kunt ook via info@

beng2030.nl aangeven dat je de 

nieuwsbrief wilt ontvangen. 

Ledenvergadering BENG!
door Henk van de Bunt

Dinsdag 8 oktober was in de Oude Raadszaal van gemeentehuis Jagtlust de eerste 

ledenvergadering van BENG! de lokale duurzame energiecoöperatie. Voor een gehoor

van plm. 80 aanwezigen opende voorzitter Martijn de Loor de bijeenkomst, om direct daarna 

het woord te geven aan gastspreker Klaas van Egmond, inwoner van de gemeente en hoogleraar 

Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht. 

Klaas van Egmond: ‘Het is echt nodig dat mensen zelf iets gaan doen en 

hun krachten bundelen’. [foto Reyn Schuurmam]

Om deze alertheid te trainen orga-

niseerde de gemeente De Bilt in 

samenwerking met de politie een 

clinic ‘Observeren en Signalemen-

ten onthouden’ op woensdag 9 ok-

tober jl. in het gemeentehuis aan de 

Soestdijkseweg in Bilthoven. 65 

personen hadden zich aangemeld. 

Burgemeester Arjen Gerritsen ver-

welkomde de deelnemers en stimu-

leerde de deelname met de woor-

den: ‘Veiligheid maak jezelf’. 

Vragen

Tijdens de clinic kreeg men ant-

woord op vragen als: ‘Hoe herkent 

men afwijkend gedrag?’, ‘Wat is 

een verdachte situatie?’, ‘Hoe kan 

men situaties onopvallend obser-

veren?’, ‘Hoe kan men signale-

menten nog beter omschrijven en 

onthouden?’, ‘Wanneer belt men de 

politie?’ en ‘Hoe gaat de politie om 

met uw melding?’ Tijdens de cli-

nic gaven wijkagenten uitleg over 

hun rol in de wijk en was er ruimte 

voor het stellen van vragen. Wijk-

agent Hans Gies vertelde: ‘Iedere 

minuut ‘bezoekt’ ergens in Neder-

land een inbreker een woning. Een 

aantal opvallende statistieken over 

inbraak in een woning zijn verder: 

Een gemiddelde inbraak duurt 30 

seconden, slechts 1 procent van alle 

inbraken vindt plaats door het bre-

ken van een ruit en negen van de 

tien inbraken vallen onder het be-

grip ‘gelegenheidsinbraak’. 

Adviezen

Gies antwoordde op de vraag, wan-

neer de politie iemand verdacht 

vindt: ‘Bij afwijkend gedrag, niet 

verklaarbare aanwezigheid in de 

wijk, afwijkende kleding en vermij-

den van contact’. Met het vertonen 

van ilmpjes werden de aanwezigen 
getraind in waakzaam en dienstbaar 

zijn: ‘Herkent u enige personen met 

slechte intenties en herkent u gedrag 

dat afwijkt en niet past in de omge-

ving?’ Er werden adviezen gegeven 

hoe te handelen wanneer afwijkend 

gedrag werd geconstateerd en hoe 

daardoor mogelijke inbraak kan 

worden voorkomen. Tenslotte werd 

de gang van zaken toegelicht, wan-

neer er iemand 112 heeft gebeld en 

hoe zoiets wordt afgehandeld en te-

ruggekoppeld. Zowel aan het begin 

als aan het eind van de clinic wer-

den de aanwezigen getraind door 

middel van ilmpjes. 

Veiligheid maak jezelf
door Henk van de Bunt 

Het bestrijden van woninginbraken staat ook in De Bilt hoog op de agenda.

Volgens het gemeentebestuur kunnen inwoners een belangrijke rol spelen bij

het terugdringen van het aantal inbraken in de wijk. Door alert te zijn en goed

te observeren kan men de pakkans aanzienlijk vergroten. 

De clinic werd georganiseerd door de gemeente De Bilt samen met leiding en wijkagenten van de politie.

Nieuw zwembad

in het Centrum Bilthoven
Donderdagavond 10 oktober organiseerde

Beter de Bilt een avond in het H.F. Wittecentrum.

De zaal was met zo’n 30 mensen goed gevuld. 

Het eerste deel van de avond was registeraccountant Leo Verhoef gast-

spreker. Hij stelde dat de gemeente De Bilt sinds 2003 een verlies had 

geboekt van ruim 35 miljoen euro en drong er op aan dat de gemeente-

raad van De Bilt zijn controlerende taak jegens het College van B&W 

veel krachtiger zou oppakken. Dat de toezichthoudende taak in de Ne-

derlandse politiek in het algemeen zwak wordt ingevuld vond hij geen 

excuus. De gemeenteraad heeft een voorbeeldfunctie te vervullen, was 

zijn mening. 

Lokaal

Het tweede deel van de avond sprak Ebbe Rost van Tonningen over 

het stimuleren van de lokale politiek. Hij is van mening dat burgers 

en bedrijven veel beter betrokken zouden moeten worden bij het ma-

ken van plannen. Hij zette deze stelling kracht bij door de bezoekers, 

onder wie zowel burgers uit verschillende kernen als bedrijven waren 

vertegenwoordigd, als ’denktank’ te gebruiken. Dat dit goed werkte, 

werd duidelijk doordat in een half uur tijd diverse ideeën naar voren 

kwamen die onmiddellijk steun kregen. Het idee om een nieuw zwem-

bad in het centrum van Bilthoven te vestigen, op de plek van de afge-

broken muziekschool, kreeg een enthousiast onthaal. Daarmee zou een 

belangrijke nieuwe publiekstrekker het centrum van Bilthoven komen 

versterken. 

Energie

Daar bleef het niet bij. Energiebesparing en zonnepanelen leveren nieu-

we werkgelegenheid op. Op het Maertensplein in Maartensdijk zou een 

combinatie van de bibliotheek, een gemeentelijke infocentrum, een café 

en een trainingscentrum een versterking van het centrum opleveren. 

Het onderwijs in de gemeente, zeker ook in de kleine kernen, vraagt 

om een nieuwe stimulans. Daarvoor zijn huizen voor jonge gezinnen 

nodig. Grote huizen kunnen daarvoor worden gesplitst in kleinere een-

heden, uiteraard met behoud van hun evt. monumentale waarde. 

Centrum

Een ambachtelijk leer- en werkcentrum in een betaalbaar bedrijfsverza-

melgebouw is wenselijk. Kleine boerenbedrijven moeten meer ruimte 

krijgen voor aanvullende activiteiten zoals een zorgboerderij om nieu-

we inkomsten te kunnen genereren, uiteraard passend in het landschap. 

En het station in Hollandsche Rading een sterk punt dat zich bij uitstek 

leent voor nieuwe activiteiten in de buurt daarvan, zoals een zalencen-

trum, horeca of bedrijven. Enthousiast bleef een aantal mensen na af-

loop bij de borrel de ideeën verder bespreken en drongen aan op een 

vervolg op deze avond. 

Zwemvierdaagse in Herfstvakantie
De zwemvierdaagse in zwembad Brandenburg te Bilthoven is van 

maandag 21 oktober t/m donderdag 24 oktober van 16.00 tot 20.00 uur. 

De afstand per dag is 500 meter (10 keer het parcours). Voor 55+ en 

kinderen is de afstand 250 meter (5 keer het parcours) 55+ kunnen ook 

in van 9.00 tot 12.00 uur zwemmen. De kosten zijn 6 euro en het bezit 

van zwemdiploma A is een inschrijvingsvoorwaarde. Op donderdag kan 

het volledig afgestempeld kaartje worden ingeleverd voor een mooie 

medaille. Inschrijven kan aan de receptie van Zwembad Brandenburg.
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Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96
3738 GR Maartensdijk
Tel: 0346-214161

info@mensdebilt.nl                  www.mensdebilt.nl

 Basiscursus Windows 7 of Windows 8
Kom naar de basiscursus om alle puntjes weer eens even 
op de i te zetten. Voor Windows 7 maar nu NIEUW voor 
Windows 8. U leert alle eerste beginselen. Het opbergen 
van mappen en bestanden kopiëren, google en e-mailen. 
Voorkennis is niet vereist. 
Start: W7: vrijdagmiddag 1 nov. en W8 dinsdagmorgen 26 
nov. 2013. 8 lessen € 125,00 (incl. cursusboek)
  Basiscursus Vervolg Windows 7 
Na de basiscursus een vervolg van 3 lessen. U leert het 
maken van een mappenstructuur. Computerinstellingen 
aanpassen m.b.v. het configuratiescherm en programma’s 
instaleren. Voorkomen dat andere Pc-gebruikers uw com-
puterinstellingen en/of bestanden kunnen wijzigen als u dat 
niet wilt. Start: woensdagmorgen 6 nov. 2013. Kosten: € 
65,00 (incl. cursusboek)

  

“Conditiedans in balans” op maandag
Deze bewegingsactiviteit biedt een afwisse-
lend programma waar wordt gewerkt aan het 
verbeteren van bewegen, conditie, coördi-
natie, kracht en lenigheid (met en zonder 
halters en dynabanden). Daarnaast worden 
ook yoga- en Pilates-oefeningen op matten 
gedaan en is er tot slot tijd voor lichamelijke 
en meditatieve ontspanning. 
Kosten en tijdstip € 48,- (U-pas € 24,-) p. kw. 
ma 9.00-10.30 uur; doelgroep volwassenen 
ma 10.30-12.00 uur; aangepast tempo voor 
doelgroep 55-plus   Informatie: 030 2284973  
info@vvsowvt.nl www.vvsowvt.nl

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, 030 2284973

www.vvsowvt.nl

Ouderwets lekker gekruid. Iets doorregen, ca 90 minuten braden

SCHOUDERFILETROLLADE ...... 500 GRAM € 6,25

Gemarineerd of naturel. Voor in de pan of op de grill 

LAMSKOTELETJES ..............................100 GRAM € 1,75

Bakken als biefstuk. Lekker gemarineerd en gekruid

HERFSTSTEAKS ...................................... 4 STUKS € 7,-

Uit onze panklaarhoek: 

lekker gekruid in een jasje van gebakken uitjes

ONZE BOSCHE BOLLEN .................100 GRAM € 1,10

Uit onze poeliershoek: lekker gekruid en met groenten gevuld

KIPREEPJES ..............................................100 GRAM € 0,99

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. varkensbiefstuk, notenkaas en kruidenolie

GEVULDE VARKENSOESTERS ...100 GRAM € 1,65

Uit onze herfsthoek: traditioneel gepekeld en gerookt

CASSELERRIB .........................................100 GRAM € 1,85

Van ons bekende rundvlees: 

ouderwets lekker, ca 2 tot 2½ uur stoven

RUNDERRIBLAPJES .......................... 500 GRAM € 6,50

Om zelf soep te maken of om lekker te stoven

VLEESKRABBETJES.................................. 1 KILO € 5,50

Uit onze traiteurhoek: met veel vlees! 

Lekker met puree en rode kool

SLAGERS HACHÉ ................................ 500 GRAM € 6,25

Ca. 20 minuten in de oven op 160 graden. 

Met o.a. kipfilet, groenten & kruiden

BOURGONDISCH KIPPANNETJE ....100 GRAM € 1,25

Lekker gekruid en gezouten. Glutenvrij!

VERSE WORST .......................................100 GRAM € 0,85

Lekker beleg voor de boterham of uit het vuistje...

CERVELAAT WORST .........................100 GRAM € 1,35

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 19 oktober. Zetfouten voorbehouden.

MIDGETGOLF BILTHOVEN

Gezellig in de herfstvakantie!
Midgetgolfen op een mooie baan

 in een bosrijke omgeving.

Dagelijks geopend vanaf 11.00 uur

www.midgetgolfbilthoven.nl

Julianalaan 282, 3722 GX Bilthoven,

030-2281154, b.g.g. 06-20963766

Zelfbediening in de oranje tent

Bij Johan & Esther groente & fruit

Dat scheelt een linke duit!

Iedere vrijdag op de markt in Bilthoven.

Sperziebonen  1kilo € 1,-
(Hollandse)

Spruitjes 1kilo € 1,-
(Bredase)

Bananen  1kilo € 1,-

KOUD KUNSTJE
Een mooie tuin in alle seizoenen; koud kunstje tegenwoordig. Onze kwaliteits winterharde 
violen bijvoorbeeld, die zijn niet bang voor vorst tot -8,6º. Sterker nog, het is juist slim om 
ze nú in de grond te zetten. Dan heeft u nu kleur in de tuin en volgend voorjaar óók.

Winterharde violen
per stuk slechts .......... 29 cent

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

Aanbieding geldig t/m dinsdag 29 oktober

ALLE vaste planten in 

vierkante potmaat 

9x9 en 11x11 cm

Kassakorting ....... 

Diverse heesters

Kassakorting

........................
.....

25%

50%

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

maar ook voor de verhuur van steigers en ladders

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

zaterdag van 09:00 tot 13:00 

Rembrandtlaan 7, 3723 BG Bilthoven

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

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

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

- Specials -
Hertenpeper met puree 
rode kool en stoofpeertje  € 12,50 

In de roomboter gebakken 
sliptongetjes  € 12,50

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

I www.parelpromotie.nl

15%
korting

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

De hele maand oktober
15% korting op de rode wijnen
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GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Bergthee

Gaultheria procumbens.

Potmaat 10,5 cm. 

Per stuk 2,49

3 voor 

5,-

wk 42. Geldig van 17-10 t/m 23-10. OP=OP

advertentie

Peuterspeelzaal Het Bruggetje
viert feest

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen week hebben alle peuters van Peuterspeelzaal  

Het Bruggetje in Maartensdijk feest gevierd met de juffen, 

ouders en enkele opa’s en oma’s. De reden voor het feest was 

dat het de peuterspeelzaal in korte tijd gelukt is om zonder 

subsidie van de Gemeente te blijven bestaan.Taart, cadeautjes 

en zelfs het herkennen van de letter f van feest maakte het 

voor de vijfendertig peuters tot een ijn feestje.

Stichting Peuterspeelzaal Het Bruggetje is opgericht door Annemiek 

Witte. Zij heeft de Pedagogische Academie doorlopen en is vervolgens 

15 jaar werkzaam geweest in het speciaal onderwijs. Daarna volgde 

tien jaar geleden de overstap naar de Maartensdijkse peuterspeelzaal. 

Zij wilde zich het afgelopen jaar niet neerleggen bij de sluiting van de 

speelzaal. Op eigen initiatief en vol toewijding biedt zij de kinderen in 

en om Maartensdijk een plek waar zij zich al spelend kunnen voorbe-

reiden op de grote stap naar de basisschool.

Feest

Annemiek Witte opende het feest met de woorden: ‘Het was het waard 

om door te gaan in Maartensdijk. Er staan inmiddels 35 peuters inge-

schreven’. De peuters hadden vooraf slingers gemaakt, letters getoverd 

en geoefend om kaarsjes op een taart uit te blazen. Ruim een uur werd 

er feestgevierd; de kaarsjes werden vervolgens vlot uitgeblazen en de 

cake mocht versierd worden met slagroom, jam en spikkels. Anouk, 

leerling van de Wereldkidz Kievit, begeleidde op keyboard de inge-

studeerde liedjes. Annemiek Witte kwam vervolgens binnen met een 

groot ingepakt cadeau. Ze vertelde de kinderen dat de eerste speelzaal 

in Maartensdijk aan de Dorpsweg stond en dat je een sloot over moest 

maar dat er geen boot lag. Op haar vraag hoe dat dan moest, opperde 

een kind al snel - met een bruggetje -. Om die link vast te houden was 

er een mooi houten bruggetje aangeschaft waar de kinderen in de klas 

mee kunnen spelen. Alle peuters liepen vervolgens over het bruggetje 

terwijl de juf hen toezong: - Uggetje, uggetje, uggetje, kom er eens over 

mijn bruggetje. Peutertje lief, peutertje klein, wil jij wel mijn vriendje 

zijn -. Een rondje langs de aanwezige ouders leverde alleen maar posi-

tieve reacties op. Van ‘Ze is deskundig, dat zie je in de omgang met de 

kinderen maar ook in de omgang met de ouders’ tot ‘Het is echt een ijn 
bruggetje naar de basisschool’. 

Meer info

Er is nog een beperkt aantal plekken beschikbaar. Meer informatie over 

Peuterspeelzaal Het Bruggetje is te vinden op de website www.peuter-

speelzaalhetbruggetje.nl Annemiek Witte wil daarnaast graag verdere 

uitleg geven en is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06 - 25 

36 07 90. 

Dat de peuterspeelzaal ook zonder subsidie van de gemeente blijft 

bestaan was reden voor een feestje.

Voornaamste oorzaak van de afne-

mende leerlingprognoses is de be-

volkingsopbouw in Nederland; er 

worden simpelweg steeds minder 

kinderen geboren. De rijksoverheid 

verwacht dat de gemeente De Bilt, 

waarvan Groenekan een onderdeel 

is, tot 2020 met 1,5% zal krimpen. 

Het aantal jongeren tot 20 jaar zal 

in 2020 zo’n 2% lager zijn dan in 

2010. Daarnaast speelt het gebrek 

aan doorstroming op de huizen-

markt tijdelijk ook een grote rol bij 

het aantal kinderen. Alhoewel de 

huizen in Groenekan bij een ople-

ving van de markt waarschijnlijk 

zeer gewild zullen zijn, is de onze-

kerheid wanneer dit gaat gebeuren 

niet wenselijk voor de school.

Werving

Omdat de afname van leerlingen 

direct gevolgen heeft voor de jaar-

lijkse ‘rijksbijdrage’ en daarmee 

de inanciële huishouding van een 
school, heeft de Nijepoort in al 2012 

besloten om niet af te wachten wat 

de effecten van de bevolkingsgroei 

voor haar als school gaan zijn. De 

lage exit-percentages (leerlingen 

die naar een andere school over-

stappen) en het feit dat ruim ne-

gentig procent van de kinderen uit 

Groenekan naar De Nijepoort gaat, 

zijn niet langer voldoende om als 

school in omvang stabiel te blijven.  

Het schoolbestuur nam in 2012 het 

besluit om een nieuw bestuurslid 

met de portefeuille communicatie 

toe te voegen aan het bestuur. Het 

werven van leerlingen werd een 

speerpunt. Investeringen in tijd en 

geld, alsmede het inzetten van ou-

ders als vrijwilligers, hebben geleid 

tot een geheel nieuwe aanpak m.b.t. 

de ‘zichtbaarheid’ van de school. 

Bestuurslid Lisa van den Herik: 

‘We hebben er nu 133 leerlingen, 

inclusief de 12 nieuwe leerlingen 

die per 1 oktober 2013 een plekje 

hebben gevonden op De Nijepoort. 

Ook na 1 oktober (de oficiële tel-
datum in het basisonderwijs) heb-

ben zich al weer nieuwe leerlingen 

gemeld.

Verborgen schat

Directeur Jacobien Flier-Bückmann 

vertelt: ‘Ouders van de onlangs in-

gestroomde kinderen zijn positief 

verrast door de sfeer op de school, 

de goede onderwijskwaliteit en 

de individuele zorg voor zowel 

zorgleerlingen als hoogvliegers.  

De klassen zijn met gemiddeld 22 

leerlingen relatief klein en omdat 

de school als geheel ook klein en 

overzichtelijk is, kent iedereen el-

kaar. Dat geeft een veilig gevoel 

dat door zowel ouders als kinderen 

vaak wordt genoemd als pluspunt. 

Eén van de ouders (uit Utrecht) 

noemde De Nijepoort een ‘verbor-

gen schat’ en is zeer gelukkig met 

de plaatsing van haar dochter. Al-

hoewel De Nijepoort nog een klein 

beetje wil groeien, is er voor som-

mige groepen nu een wachtlijst. In 

de laagste groepen zijn nog enkele 

plekken’.

Basisschool De Nijepoort groeit 
door Henk van de Bunt

Veel regionale scholen zien zich geconfronteerd met afnemende leerlingaantallen. 

Dit is vaak een aansporing tot een veranderende en vaak actievere aanpak van het 

wervingsbeleid. Dat gebeurde ook bij basisschool de Nijepoort in Groenekan, die ondanks 

de sombere voorspellingen in de gemeentelijke prognoses m.b.t. de leerling aantallen met 

een actieve aanpak haar leerling-bestand afgelopen jaar wist te verhogen. Vooral het aantal 

leerlingen,dat woonachtig is buiten Groenekan, is daarbij verhoudingsgewijs toegenomen.

Henk Minderhoud is de vader van Julia en tandarts bij de Utrechtse 

tandartspraktijk Jordanlaan. Hij kwam afgelopen vrijdag de gehele dag 

op school om in iedere groep instructie over tandenpoetsen te geven. 

V.l.n.r. Jacobien Flier, Lisa van den Herik en de tandarts en zijn assistente.

Inmiddels zijn de leerlingen wel 

aardig gewend aan alle vernieuwin-

gen, met  bijvoorbeeld het nieuwe 

logo op de deur. Maar meer paars 

is altijd welkom en dus plantten de 

leerlingen vorige week viooltjes 

rondom de school. Zo kleurt de 

school straks in de winter, met dank 

aan Plantagroen Groencentrum in 

de Bilt, ook nog steeds paars.

Nieuwe weg

De Bosbergschool heeft de zomer 

gebruikt om een nieuwe weg in te 

slaan. Zo heeft de school nu een 

continurooster en zijn de kinderen 

iedere dag om twee uur uit. Daar-

naast heeft peuterspeelzaal  Het 

Kabouterbos een plekje binnen de 

school gekregen en is er nu ook 

buitenschoolse opvang mogelijk bij 

het Buitenbos. 

Onderwijsconcept

Een grote verandering is ook het 

vernieuwende en internationale on-

derwijsconcept IPC (International 

Primary Curriculum), dat iedere 

middag aan bod komt. In de och-

tend krijgen de leerlingen kennis-

vakken aangeboden zoals rekenen, 

lezen en schrijven. 

In de middag wordt er aan de hand 

van een thema en in de vorm van 

projecten gewerkt aan onder meer 

geschiedenis, natuurkunde  en aard-

rijkskunde. Ook de creatieve vak-

ken, natuuronderwijs en Engelse 

les door een native speaker komen 

dan aan bod.

(Hilda Ritman)

Bosbergschool kleurt paars
Een nieuw schooljaar, een nieuw logo, een nieuw onderwijsconcept. Bij de Bosbergschool

in Hollandsche Rading is er heel wat veranderd na de zomervakantie. En om die verandering 

ook zichtbaar te maken, wordt de school paars gekleurd…, althans de bloembakken.

Meer paars is altijd welkom.
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Allerzielen
zaterdag 2 november 2013

Ook dit jaar is er op initiatief van de Raad van Kerken De Bilt e.o., 

Gemeente De Bilt en Tap Uitvaartzorg gelegenheid om dierbare 

overledenen te gedenken. Er zijn gelijktijdig twee bijeenkomsten 

die plaatsvinden op Begraafplaats- en Crematorium Den en Rust en 

de Opstandingskerk in combinatie met begraafplaats Brandenburg:

17.00 uur  Ontvangst met koffi e/thee/soep/broodje

17.30 uur   Aanvang meditatieve bijeenkomst (spreken en muziek)

18.00 uur     Gelegenheid tot bezoeken graf of urnenmuur, voor deze 

gelegenheid sfeervol verlicht

Gezien de grote belangstelling is besloten tot een extra bijeenkomst 

op Den en Rust:  

18.15 uur  Ontvangst met koffi e/thee/soep/broodje

18.45 uur   Aanvang meditatieve bijeenkomst (spreken en muziek)

19.15 uur    Gelegenheid tot bezoeken graf of urnenmuur, voor deze 

gelegenheid sfeervol verlicht

Voor alle drie de bijeenkomsten geldt dat er na afl oop gelegenheid is 

om met elkaar na te praten in respectievelijk de ontvangkamer of kerk.

U bent van harte welkom!

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Samenwerken • Verbinden • Inspireren

Uitnodiging 2013

Beursvloer De Bilt
5 november 2013    15:30-17:30 uur    Oranje Nassau School Bilthoven

De Beursvloer is hèt netwerkevenement waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en waar u als 
bedrijf hèt verschil kunt maken! Niet in de vorm van geld maar door uw maatschappelijke betrokkenheid te tonen aan de 
Biltse samenleving. U kunt uw kennis delen, middelen delen en menskracht inzeten, die de samenleving sterker maakt 
en die tevens zeer waardevol is voor uzelf, uw collega’s èn de deelnemers van de betrokken organisaties. De kansen zijn 
er legio, het is een kwestie van doen!

Kom naar de Beursvloer en laat u inspireren! Meldt u nu aan via astrid@samenvoordebilt.nl
Voor meer informatie: 06-11564957 of ga naar www.samenvoordebilt.nl

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Utrechtse Heuvelrug.
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CJG De Bilt verhuist 
naar Lichtruim

Het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt gaat verhuizen. Met ingang 

van 21 oktober 2013 bent u van harte welkom op onze nieuwe locatie 

in Het Lichtruim aan het Planetenplein in Bilthoven. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is nu nog gevestigd aan de 

Jachtlaan, maar neemt straks haar intrede in het nieuwe cultureel- en 

educatief centrum Het Lichtruim. CJG coördinator Rianne Kuiper: 

‘Wij zijn heel blij met deze nieuwe plek. We zitten dicht bij de doel-

groep en onze maatschappelijke partners. Ouders die hun kinderen naar 

(muziek)school of kinderopvang brengen of naar de bibliotheek gaan, 

lopen straks gemakkelijker bij ons binnen. De nieuwe locatie draagt bij 

aan de laagdrempeligheid waar we voor staan’.  

Op weg

‘Iedereen kan bij het CJG terecht voor vragen over opgroeien en opvoe-

den. Geen enkele vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld 

ook. Bij het CJG bent u op de juiste plek. Ouders, verzorgers, jongeren 

en professionals kunnen vragen hebben waar ze niet alleen uitkomen. 

Soms lopen ze tegen situaties aan waar ze graag advies over willen. Bij 

het CJG kunnen we ze op weg helpen. En als wij zelf het antwoord op de 

vraag niet hebben, verwijzen we de mensen door naar de juiste instantie. 

Niet van het kastje naar de muur, maar direct naar de hulp die nodig is’.

Gesloten

Voordat het CJG haar deuren op de nieuwe locatie opent is het centrum 

enkele dagen gesloten in verband met de verhuizing. Vanaf 14 oktober  

is de locatie op de Jachtlaan dicht, maar kunt u het CJG wel bereiken 

via 030-2295050 of info@cjgdebilt.nl.  Misschien vindt u het antwoord 

op uw vraag ook wel op de website van het CJG: www.cjgdebilt.nl 

Voorleesproject over duurzaamheid 
Tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober jl. bruiste het in heel Nederland van de 

duurzame activiteiten. Scholen van de koepel Delta De Bilt participeerden in 

een voorleesproject over duurzaamheid. 

In elke deelnemende school heeft 

een gastdocent gedurende ca. 1 

uur aandacht gegeven aan het on-

derwerp duurzaamheid. Er is o.a. 

voorgelezen uit de verhalenbundel 

Nog lang en gelukkig, dat speciaal 

is samengesteld op het thema duur-

zaamheid en geluk. De verhalen 

leggen de nadruk op de positieve 

kant van duurzaamheid: laten we 

samen de wereld mooier maken. 

Op initiatief van actie-organisatie 

Urgenda hebben particulieren, be-

drijven, overheden, scholen en 

non-proitorganisaties zich op de 
Dag van de Duurzaamheid van hun 

‘groenste’ kant laten zien. ‘Op de 

Dag van de Duurzaamheid laten 

we met alle deelnemers zien hoe 

duurzaamheid past in het dage-

lijks leven’, zegt Urgenda-directeur 

Marjan Minnesma. ‘Het is tijd 

om te veranderen. Met slinkende 

grondstofvoorraden en een steeds 

sneller veranderend klimaat, is het 

noodzakelijk een nieuwe circulaire 

economie op te bouwen gebaseerd 

op duurzame energie en groene 

grondstoffen. Een economie waarin 

we meer delen en samenwerken én 

een goed leven hebben!’  

Truus te Pas is verbonden aan de Wereldwinkel en leest hier voor op de 

Julianaschool.                                                                    (Ingrid Verheij)

‘Wedden dat’ voor 
Kinderen Kankervrij

In het kader van 900 jaar De  Bilt en met een knipoog naar het voor-

malige tv-programma ‘Wedden Dat’ voerden leerlingen van de Julia-

naschool op vrijdag 11 oktober in 900 seconden allerlei gesponsorde 

opdrachten uit. Ze hadden zelf de mensen gezocht die hun opdracht 

wilden sponsoren. De opbrengst was voor Kika Kinderen Kankervrij.

Sportleraar Eric Martherus van de Julianaschool en Jan Pieter Stam van 

Stichting 900 jaar De Bilt hadden het idee ontwikkeld. Zij lopen zelf op 

3 november de marathon van New York voor Kika. ‘Wat de leerlingen 

in die 900 seconden gaan doen mochten ze zelf bedenken’, vertelt Eric  

‘De een gaat vijftien minuten gitaarspelen, een groepje gaat dansen, 

weer iemand anders gaat 200 koprollen maken, kortom allerlei acties 

waarmee geld wordt opgehaald. Ongeveer 150 leerlingen nemen deel.’ 

Hij schat dat ruim veertig procent daarvan zelf een actie uitvoerde. De 

overige leerlingen hadden ook een taak. Eric en Jan Pieter verwachten 

dat een aanzienlijk bedrag bijeen wordt gebracht. [GG]

De auto van directeur Ella Prins speelde ook een rol bij de 

weddenschappen.

Kinderactiviteit
Vind jij het leuk om op zoek te gaan naar paddenstoelen, ze na te te-

kenen en uit te zoeken hoe ze heten? Dan ben je van harte welkom op 

de KinderNatuurActiviteit van Paviljoen Beerschoten op woensdag 23 

oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Je maakt  je eigen paddenstoelenboekje en leert iets over paddenstoe-

len, terwijl je lekker in het bos wandelt. Terug uit het bos, krijg je wat te 

drinken met iets lekkers en kun je verder werken aan je boekje.

Deze activiteit is voor kinderen van 6 t/m 10 jaar en kost 3,50 euro 

per kind of 2,50 euro met U-pas of beschermerspas. Bij minder dan 4 

aanmeldingen gaat de activiteit niet door en bij 10 aanmeldingen zitten 

we vol. Aanmelden kan alleen per email tot 20 oktober naar: kinderna-

tuuractiviteiten@gmail.com

Voorleesmiddagen groot succes
Voorlezen is van alle tijden, zo 

bleek maar weer tijdens de Kinder-

boekenweek bij Bouwman Boeken. 

De voorleesmiddagen met Enne 

Koens en Marjet Huiberts werden 

goed bezocht. De kinderen luister-

den ademloos naar de kinderboe-

kenschrijfsters in Bouwmans paarse 

voorleesstoel. Ook hun ouders of 

opa en oma’s die waren meegeko-

men, genoten zichtbaar.

Zaterdag 5 oktober las Enne Koens 

voor uit haar gloednieuwe kin-

derboek Sammie en opa, een ont-

roerend verhaal over het jongetje 

Sammie en zijn opa. De aanwezig 

klanten rekenden muisstil hun boe-

ken af, en luisterden en passant 

mee. Ritmisch en precies las Enne 

Koens voor uit haar kinderboek dat 

de Volkskrant onlangs met 4 sterren 

beloonde.

Aadje Piraatje

Marjet Huiberts maakte van de 

voorleesmiddag op woensdag 9 ok-

tober een ware show. Zij zat niet al-

leen in de stoel voor te lezen uit haar 

prentenboeken Aadje Piraatje en 

Ridder Florian, ze lag er soms ook 

voor. Ze had muziek van Aadje Pi-

raatje meegenomen waar de kinde-

ren op meedansten en meezongen. 

Marjet Huiberts tijdens de 

voorleesmiddag.

Sponsorloop het Zonnewiel 
groot succes

Het thema van de Kinderboekenboekenweek ‘klaar voor de start!’ werd op basisschool het 

Zonnewiel (aan de Weltevreden) schoolbreed in praktijk gebracht. Alle leerlingen renden 

op de eerste dag van de Kinderboekenweek vele rondjes in de sponsorloop die de school had 

georganiseerd in het kader van het 35-jarig bestaan van de school. De opbrengst is voor de 

schoolbibliotheek en spelfaciliteiten op het plein. 

Het was dringen geblazen op sport-

park Weltevreden, toen de leerlin-

gen ‘klaar voor de start’ stonden. 

Allemaal deden ze mee, zonder 

uitzondering. Het duidelijke doel 

en de competitiedrang zorgden 

voor linke prestaties. Met gemak 
renden de kinderen vele rondjes 

van 300 meter rond het sportveld 

en haalden ze de ene na de andere 

ronde-stempel binnen. 

Twaalf

Een leerling uit groep 8 rende het 

grootste aantal rondjes: 40 stuks, 

wat neerkomt op 12 kilometer. En 

dat in het tijdsbestek van een uur. 

Kinderen uit groep 3 verrasten hun 

ouders (en hun portemonnee) door 

rustig 20 rondjes te lopen. Ook de 

leerkrachten spanden zich in, maar 

moesten toch echt in de kinderen 

hun meerderen erkennen.

De leerlingen hadden zich laten 

sponsoren door ouders, opa’s en 

oma’s en tantes en ooms. Na de 

sponsorloop deden de klassen zich 

te goed aan de heerlijkheden, die 

iedereen had meegenomen voor 

de ‘oogstmaaltijd’ die in elke klas 

aan mooi gedekte tafels werd ge-

houden. Er werd genoten van zelf 

gebakken brood en appelmoes, 

noten, rozijnen en andere opbreng-

sten van de vele uren zon in de zo-

mer. 

Opbrengst

De opbrengst van de sponsorloop 

is nog niet bekend. Als het aan de 

kinderen ligt, wordt er een voetbal-

plek met doeltjes van aangeschaft 

en staan straks Dolfje Weerwolfje, 

Lizzy, Koen Kampioen en de Grij-

ze Jager in de schoolbieb te pron-

ken.  (Marianne Nijpels)

De kinderen van de zesde klas 

(groep 8) vlak na het startschot. 

(foto Hilde van Drunen)



Van Dorpsberaad Westbroek
Hieronder de belangrijkste onderwerpen welke behandeld zijn in de vergadering van sept. 2013.

-  Bezwaarden van het project Van Wijnen hebben het Dorpsberaad verzocht hun standpunten in een 

vergadering te mogen komen toelichten. Zij hebben bezwaren tegen de procedure die de Gemeente 

gevolgd heeft in de locatie keuze die is gemaakt en pleiten voor een evenwichtig bouw-programma 

afgestemd op de wensen van de Westbroekers. Zij hadden de verwachting dat het Dorpsberaad een 

duidelijker geluid tegen de bouwplannen bij politiek De Bilt neer zou leggen.

Het Dorpsberaad stelt dat zij alleen algemene belangen dienen, die zijn in deze: 

-  noodzaak voor huizenbouw i.v.m. vitaliteit van het dorp en voorrangspositie voor Westbroekers. 

Beide punten staan los van locatiediscussie. In deze locatiediscussie is namelijk geen algemeen dorps-

belang dat wij kunnen dienen. Aan Van Wijnen zal gevraagd worden of ze inmiddels concrete invulling 

hebben bij de punten die Dorpsberaad belangrijk vindt: Toewijzing/voorkeur Westbroekers; ontsluiting 

met huidige nieuwbouw; mogelijkheid voor kleinschalige bedrijvigheid.

Lopende projecten

Inrichting nieuwbouw:w

  De ondergrond van de nieuwe speelplaats is zeer drassig. Dorpsberaad neemt genoegen met boom-

schors om wateroverlast te beperken en wacht tot er budget is om dat op termijn te vervangen voor 

gewenste rubbertegels. Er zal één zitbankje en ’n prullenbak geplaatst worden. 

Werksessie Groen

  Het Dorpsberaad is hier aanwezig geweest. Gemeente moet € 60.000,- besparen. Het Dorpsberaad 

heeft het belang van groen en onderhoud in de dorpskern aangegeven.

Sluipverkeer / verkeersveiligheid

  Het Dorpsberaad heeft met commissieleden over de Voorjaarsnota gesproken betr. de opgenomen 

post voor een camerasysteem. Een camerasysteem zorgt voor 100% controle op gesloten verklaring 

met mogelijk problemen voor ondernemers. Het Dorpsberaad heeft aangegeven dat het systeem wel 

goed afgestemd moet zijn de ondernemers.

Onderhoud Huydecoperweg

  Het Dorpsberaad is in juni naar het gemeentehuis geweest voor overleg betreffende onderhoud 

Huydecoperweg. Reden voor vertraging was tweeledig: Onderhoud van beschoeiing blijkt in niet 

één onderhoudsplan opgenomen te zijn. De gemeente zal dit vanaf 2014 op nemen in het rioolplan. 

  Vitens wilde onderhoud plegen aan de waterleiding, maar door een verkeerde vergunningsproce-

dure heeft de start een jaar langer geduurd dan gepland, hierdoor kon niet eerder geld gereserveerd 

worden voor onderhoud. Door bezuinigingen zal de oplossing nu gezocht worden in het reserveren 

van een eenmalig bedrag binnen het wegenbeheersplan. Hierdoor wordt het mogelijk om zowel 

beschoeiing als bestrating te vervangen. Nadeel is dat begin 2014 pas budget beschikbaar komt om 

plannen uit te werken richting schetsontwerp, engineering en bestek. De verwachting is dat na de 

bouwvak 2014 gestart wordt met vernieuwing van Huydecoperweg. Als rond maart 2014 schetsont-

werp wordt uitgewerkt mogen we als Dorpsberaad meepraten over uitwijkmogelijkheden voor groot 

materieel, voetpad, paaltjes, enz. Er zal dan ook contact worden opgenomen met de ondernemers uit 

Westbroek.

Glasvezel

  Er zijn ruim 30 handtekeningen verzameld van Westbroekers, echter navraag bij deskundigen leert 

dat een aanvraag weinig zin heeft. Twee opties: particulier initiatief opstarten en zelf bekabeling 

aanleggen of wachten totdat ook kleiner dorp als Westbroek aan de beurt is. Voor dat laatste wordt 

gekozen.

Gymnasiumbrugklassers 
duiken in ‘De Klassieken’ 

Onder de naam ‘Anders Klassiek’ hebben de kersverse gymnasiasten van Het Nieuwe 

Lyceum te Bilthoven zich twee dagen gestort op het ten tonele brengen van het stuk 

‘Odysseus op reis naar Ithaka’. Het stuk is, in samenwerking met de docenten klassieke 

talen, geschreven en geregisseerd door Saskia Teppema en Joep de Bont.

In vijf scenes volgde men Odys-

seus op zijn reis terug naar huis, 

naar Ithaka waar zijn vrouw Pene-

lope al 20 jaar op hem wacht. De 

eerste scene toonde Odysseus, die 

Troje heeft verslagen en na jaren 

rondzwerven terugverlangt naar 

zijn vrouw Penelope. De terugreis 

verloopt echter niet zonder slag of 

stoot. Odysseus en zijn mannen 

worden achtereenvolgens uitge-

daagd door de cycloop Polyfemos, 

de tovenares Kirke, de beeldscho-

ne Kalypso en de verleidelijke Si-

renen. Ook Poseidon, de God van 

de Zee, maakt het de mannen niet 

gemakkelijk. Maar uiteindelijk 

lukt het Odysseus om het laatste 

stuk per zeilboot af te leggen en 

zo Ithaka te bereiken. Hier moet 

hij eerst nog een horde vrijers van 

Penelope aftroeven voor hij zich 

in haar armen kan werpen.

(Lucienne van der Sluis)

Het stuk, dat naast toneelspel ook veel zang bevatte, werd op donderdag en vrijdag ingestudeerd om het op 

vrijdagmiddag 27 september voor een grote groep (groot-)ouders, broers, zusjes en docenten op te voeren.

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen 
eten, bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.

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

... daarom een Parel AV Promotie� lm

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

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

Een beeld zegt meer dan ...

www.parelpromotie.nl

Tandartsprak*jk Jordanlaan hee2 met veel plezier  
poetsinstruc*e gegeven aan elke groep (1 t/m 8) 
van Basisschool de Nijepoort. 

Tandartsprak*jk Jordanlaan, voor gezonde tanden 
en een stralende lach. Wij staan voor duurzame  
tandheelkunde met een goede nazorg. 

Professor Jordanlaan 88  Utrecht/ Tuindorp  030‐2710002  
  www.tandartsprak*jkjordanlaan.nl  Utrecht  
Professor Jordanlaan 88 • Utrecht/Tuindorp • 030-2710002

www.tandartspraktijkjordanlaan.nl

 

Opheffings-
leegverkOOp
dagelijks vanaf 

10.00 tOt 18.00 uur!!!
(maandag gesloten)

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

alle dekbedOvertrekken 

50% kOrting!

alle kussens, matrassen 

en bOxsprings 

40% kOrting!

Wij stOppen ermee !!!
alles mag Weg tegen bOdemprijzen 

kOm snel

Want 

Op=Op

alles
mag 
Weg

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Succesweek voor Salvodames 

De Salvodames hebben een succesvolle week achter de 

rug. Dinsdag 8 oktober werd in de 2e bekerronde met 

3-2 gewonnen van Majella en dit weekend werd de eerste 

overwinning behaald in de competitie.

In een wisselvallige wedstrijd wist Salvo van het vooraf hoger geklas-

seerde team van Majella uit Utrecht te winnen. In deze wedstrijd was 

zichtbaar dat langzaam maar zeker de lijnen in het spel beginnen te ko-

men. De eerste twee sets won Salvo met 26-24 en 25-19. De volgende 

twee sets sleepte Majella binnen met veel machtsvertoon. Met name de 

derde set was Salvo geïmponeerd door het aanvalsspel van de tegen-

stander en verloor deze set met 12-25. De vierde set ging weer beter 

maar werd verloren met 21-25. Het ging dus om de vijfde en beslissen-

de set. Salvo gooide alle schroom van zich af en trok fanatiek ten aan-

val. Met inzet en vertrouwen werd de laatste set gewonnen met 15-11. 

Zaterdag 19 oktober spelen de dames om 15.15 uur in de Vierstee tegen 

vv.Utrecht. Het eerste herenteam van Salvo was vrij en speelt maandag 

14 oktober om 21.15 in Soesterberg een bekerwedstrijd tegen AGAVS.

De laatste wedstrijd op het veld 

voordat de zaalcompetitie start, kon 

DOS weer compleet aantreden. De 

Westbroekers waren er op gebrand 

na twee nederlagen op rij om met 

een goed resultaat dit competitie-

deel af te sluiten. 

Maar met een 14-13 eindstand 

moesten de Westbroekers hun ver-

lies verwerken en zakken daarme 

naar een zesde plek op de ranglijst. 

Na de goede start van de competitie 

is dit tocht wat teleurstellend. Na 

een weekje vrijaf begint volgende 

week de voorbereiding op de zaal-

competitie, waar DOS ook voor 

het eerst uitkomt op het 2e klasse-

niveau. 

Toch kon Luno in de eerste minu-

ten direct twee punten afstand te 

nemen. Nova wist het hoofd koel 

te houden en na een aantal goede 

aanvallen begon de doelpuntenpro-

ductie op gang te komen. Na een 

kwartier spelen stond het dan ook 

3-3 door 2 goals van Jan Hoekstra 

en een mooi schot van Sander Smit. 

De thee werd opgediend met een 

tussenstand van 6-5 in het voor-

deel van Luno. In de rust werd be-

nadrukt dat de er alleen afgerond 

mocht worden op de goede kan-

sen en dat het rendement omhoog 

moest. Het eerste lukte goed, helaas 

werden mooie aanvallen niet altijd 

beloond met goals. Na 20 minuten 

spelen stond het 8-8. Zaak was om 

een gat van 2 goals te slaan en op 

die manier de wedstrijd uit te kun-

nen spelen. Met 2 mooie treffers 

van Sigrit Ruigendijk en sterk ver-

dedigend werk lukte het Nova om 

de stand naar 9-11 te treken. 

Met nog 8 minuten op de klok wist 

de ploeg van Maikel Bouthoorn dat 

de wedstrijd slim uitgespeeld moest 

worden. Beide ploegen wisten nog 

eenmaal te scoren. De eindstand 

werd daarmee 10-12.

 

Door deze winst heeft Nova in 3 

wedstrijden aansluiting bij de mid-

denmoot gevonden. In theorie zou 

bij een volgende winst zelfs de 2e 

plek in zicht zijn. Een goede basis 

voor het tweede helft veldseizoen. 

Op 9 november start de zaalcom-

petitie waar Nova door de promo-

tie van vorig seizoen ook in de 2e 

klasse zal uitkomen.

Nova wint derde wedstrijd op rij
 

Op een koud en modderig grasveld in Linschoten werd om 15.30 uur het beginsignaal

gegeven voor de korfbalwedstrijd Luno 1 – Nova 1. De laatste keer dat Nova op bezoek

was in Linschoten werd de ploeg van Maikel Bouthoorn op alle fronten afgetroefd.

Met de 2 winstpartijen van de voorgaande weken in gedachte begon Nova met een

gezonde dosis vertrouwen aan de wedstrijd.

Nieuwe winst voor TZ 1
Ondanks de vele blessures gaat TZ1 als koploper de zaal in. 

Zaterdag dolf Wit-Blauw het onderspit, concurrent KVA 

verloor met 19-20 van DOS Kampen.

‘Het was geen hoogstaand duel’, vertelt trainer/coach Eric Geijtenbeek. 

‘Wit-Blauw had de vakken aangepast om het ons moeilijk te maken. We 

kwamen in de eerste helft niet goed los en kregen ook wat domme goals 

tegen’. In de loop van de eerste 35 minuten wist TZ de wedstrijd lang-

zaam maar zeker in handen te nemen. Halverwege leidde de thuisclub 

met het kleinst mogelijke verschil: 11-10. In de pauze constateerde TZ 

dat er wat meer rust en controle in het aanvalsspel moest komen, verde-

digend was het wel oké. Dat bleek voldoende voor een goed resultaat; 

na de korfwisseling was Tweemaal Zes de heersende ploeg. Omdat TZ 

verzuimde de genadeklap uit te delen, was het zaak om de wedstrijd 

geconcentreerd uit te spelen. Dat gebeurde. Eindstand 19-15.

DOS start op 9 november de 

zaalcompetitie met een thuis-

wedstrijd tegen Huizen.

Weer geen winst voor DOS

JOTA-JOTI is een evenement, dat 

draait om het communiceren via ra-

dio met scoutinggroepen van over 

de gehele wereld. Om goed te kun-

nen zenden en ontvangen bouwt de 

Rover Crofts groep uit Bilthoven 

elk jaar een houten toren die boven 

de boomtoppen uitsteekt. In die to-

ren wordt vervolgens een mast met 

antenne gehesen. 

Afgelopen weekeinde is de toren 

al gebouwd. Het zenden en bijbe-

horende activiteiten zullen plaats-

vinden in de weekenden tussen  

11 en 20 oktober bij het clubhuis 

van de Rover Crofts, gelegen aan 

het verlengde van de Ruysdael-

laan. 

Op de zaterdag wordt er naar ande-

re scouts uit de hele wereld gezon-

den, onder begeleiding en in sa-

menwerking met zendamateurs uit 

de omgeving.  Iedereen is welkom 

om te komen kijken en een praatje 

te maken. Er is altijd iemand aan-

wezig op het terrein. Voor meer in-

formatie: www.rover-crofts.nl. 

(Valentijn Bors)

JOTA-JOTI
Deze twee weken, vanaf 11 oktober, staat bij de scoutinggroep Rover Crofts in Bilthoven alles 

in het teken van JOTA-JOTI. Dit jaarlijks terugkerende, internationale evenement zal ook dit 

jaar resulteren in een week vol houten palen, veel touw en met name ontzettend veel plezier. 

Elk jaar bouwt de Rover Crofts groep uit Bilthoven een houten toren,  

die boven de boomtoppen uitsteekt.

FAK-jeugddag
Zaterdag 12 oktober was de eerste FAK dag voor de jeugd. In het kader 

van tennis waren er allemaal spelletjes bedacht door de trainer Toon: 

van het ballenkanon tot balbeheersing door een parcours af te leggen 

moesten de kinderen in 6 verschillende leeftijdsgroepen langs de banen 

om verschillende tennisspelletjes te doen. Na de spelletjes werd er ge-

geten. Door de regen werd het avondprogramma iets omgegooid. Eerst 

de disco en dan toch maar naar buiten voor het geluidenspel. Regen of 

niet: de kids hadden er erg veel plezier in.  (Pieter Keuning)

35 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar traden aan op de FAK-

jeugddag.

Bilts schoolkorfbal

Ook dit jaar was het schoolkorfbaltoernooi van Korfbalvereniging Nova 

weer een groot succes! Op woensdag 2 oktober streden de basisschool-

groepen 3 en 4 tegen elkaar en op vrijdag 4 oktober gingen de groepen 

5-6 en 7-8 van de basisscholen voor die grote wisselbeker. Basisschool 

Wereldwijs ging er met beide wisselbekers vandoor. (Annelies Kreuger)



Nootjes
Te koop aangeboden

MUTSEN, handschoenen en 

sjaals voor jong en oud, bij 

Kok stomerij & lederwaren. 

Dorpsweg 46, Maartensdijk

2 Nieuwe roze fleece deken-

tjes 100x85cm. € 6,-. Tel. 

030-2202996

Dameslaarzen leer d. bruin 

nieuw mt. 39 van € 125,- voor 

€ 49,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe bad-/douchemat 

crème 52x52cm van € 8,95 

voor. € 5,-. Tel. 030-2202996

Nieuw geborduurd schilderij 

in bruin houten lijst 50x37cm. 

Afbeelding dorpsgezicht 

met vijver. € 10,-. Tel. 030-

2202996

Nieuwe witte lampenkap 

(hang) 46cm hoog, boven Ø 

26, onder Ø 55cm. € 15,-. Tel. 

030-2202996

Als nieuw sportief waterdicht 

jack. Roze - wit - d. blauw 

streep, maat. M. € 25,-. Tel. 

030-2202996

Canon MG6150 kleurenprin-

ter, wifi; zonder inktcartrid-

ges. € 20,-. Tel. 06-20727674

Autobahnvignet Zwitserland; 

ongebruikt. € 15,-. Tel. 

06-20727674

Schildersezel, groot model. € 

20,-. Tel. 030-2285152

Elektrische grasmaaier merk 

Bosch alm 34. € 50,-. Paar 

noren Vikings maat 38. € 15,-. 

Tel. 06-10738981. Bellen na 

17.00 uur.

VAM compostvat. € 5,-. Tel. 

06-20901923

Ladekastje, hoog 56 cm voor 

verzamelaar, 12 laden 54 x 

39, elk met 36 vakjes,  € 25,-. 

Tel. 06-20901923

Z.g.a.n. Benraad sfeerhaard 

wegens ruimtegebrek bie-

den vanaf € 35,-. Tel. 030-

2202131

Kantelbare fietsdrager. € 45,-. 

Tel. 0346-820494

Tv met ingebouwde dvd spe-

ler, in goede staat voor de 

slaapkamer beeldbuis 31 cm. 

€ 25,-. Tel. 06-19963053

Ziggo decoder met harde 

schijf erin voor het opnemen 

van programma’s. € 40,-. Tel. 

06-19963053

Nostalgische grijs gewolkte 

pan met dito soeplepel. € 

10,-. Grijs gewolkte stoom-

pan: pan met binnenpan. € 

10,-. Ouderwetse hanglamp 

aan smeedijzeren ketting met 

smeedijzeren rand en stof-

fen rok. € 40,-. Keramische 

vloerlamp uit de jaren 50. 

Stoffen kap met bladmotief. 

hoogte 130 cm. € 30,-. Tel. 

030-2285302.

Hondenmandje zwevend 

boven bagagedrager met huif 

52x32x23 z.g.a.n. € 30,-. Tel. 

030-2286498

Johama elektrische orger, 2 

registers, perfecte staat. € 

45,-. Tel. 0346-214110

Personeel gevraagd

Wij zoeken nog een 

Vierklankbezorger per 1-1-

2014 voor:

Wijk 10: Berkenlaan, Eiklaan, 

Grothelaan, Veldlaan en 

Vijverlaan.

Voor meer info bel 0346-

211992 of mail naar info@

vierklank.nl

Gevraagd: KLUSSER voor 

tuinonderhoud die onder-

scheid kan maken tussen 

(sier)planten en onkruid. In 

Maartensdijk, voor ca. 16 uur 

per maand, € 6,- per uur. Bel 

met 0346-822263.

Gezocht STALHULP. 

Dagelijks 's ochtends de 

paardenstallen mesten en 

andere stal- en tuinwerk-

zaamheden. 1 à 2 uur werk 

per dag. Ervaring met paarden 

gewenst. Tel. 06-42745782

Personeel aangeboden

KLUSJESMAN voor in en 

om het huis/tuin € 12,50 per 

uur. Gazelle damesfiets 7 

vers. Geveerd. € 220,-. Tel. 

06-10156502

Diversen

Kok stomerij & lederwa-

ren. TOP KOK in tassen. 

Dorpsweg 46, Maartensdijk 

Tel. 0346-214112.

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

Raaijen  

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

MEUBELMAKERIJ al meer 

dan 25 jaar voor al uw meu-

belrestauratie van antiek. Tel. 

06-53412489

 De Vierklank 14 16 oktober 2013

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

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

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

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

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

06-54967985

Vastgelopen op je levensweg (met partner, werk of persoon-

lijke groei)? Is er een verlangen je patronen te doorzien 

en te doorbreken zodat je op een vernieuwde manier kunt 

verbinden met jezelf en de ander? Bel voor een gratis ken-

nismakingsgesprek. Hulpbronnen in het coachen zijn de 

dieptepsychologie van Jung, Imaginatie-technieken en even-

tueel de natuur. Hanneke van Doorn, tel. 06-46380150 www.

bewustzijninverbinding.nl

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

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coaching 

in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning van 

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

Het plantseizoen begint weer, coniferen groot en klein 

125/150 à € 6,50, 150/175 à € 8,50, 175/2.00 à 12.00, taxus 

vanaf 40/50 à € 4,50. Buxus vanaf 20/30 à 1,50,  laurier 

vanaf 30/40 à € 3,- enz. Verder voor uw voorkomende 

tuinwerkzaamheden zoals snoeien en rooien van hagen en 

bomen, straatwerk, etc. vrijdag en zaterdag verkoop Nw. 

Weteringseweg 34, Groenekan. Tel 06-54751296, www.tuin-

servicevanvliet.nl

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’ Ontwerp 

- Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding. Is uw tuin aan 

een najaarsbeurt toe? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-27480128 of kij-

ken op www.green-man.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl (Diepte) 

reiniging, peeling, stomen, weghalen van oneffenheden, epi-

leren, harsen, massage van gezicht, hals en decolleté, masker, 

serum en dagcrème voor € 49,50. Spoorlaan 66, Bilthoven. 

Tel: 06-10666673

Kok stomerij & lederwaren. Stomen en reinigen van al 

uw kleding en goederen. Schoenreparatie. Schoen onder-

houdsartikelen. Kledingreparatie. Horloge banden. Horloge 

batterijtjes incl. inzetten. Dorpsweg 46, Maartensdijk. Tel. 

0346-214112 

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt en de VVSO WVT cursus-

sen!

Op zoek naar een leuke en gezellige cursus of workshop? 

Kom handvormen, figuratief boetseren en/of klei draaien en 

laat uw inventiviteit groeien! Ook workshops in (3D) glas: 

kettingen/oorbellen maken is mogelijk, alsmede kinderpar-

tijtjes in pottenbakken en handvormen. In opdracht vervul 

ik maatwerk. Bel of mail vrijblijvend met Tanja’s Keramiek 

Atelier 0346 281405; Keramiekateliertanja@gmail.com of 

kijk op www.keratanja.exto.nl

Kijk voor het verslag 

dorpsberaad Westbroek 

op pagina 12
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Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 19 oktober is er weer een Wereldwinkel-

stand in Dijckstate aan het Maertensplein in Maar-

tensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. Alles fair-trade 

ingekocht, dus maximaal rendement voor boeren 

en producenten in ontwikkelingslanden.

 Diabetes Fonds zoekt collectanten

Een bijdrage leveren aan de behandeling, gene-

zing en preventie van diabetes? Het Diabetes 

Fonds is hard op zoek naar vrijwilligers voor de 

collecte in Bilthoven. De collecteweek is dit jaar 

van 27 oktober tot 2 november. Wilt u collectant 

worden? Meld u aan bij H.H. van den Broek, col-

Het worden nu betere tijden

om de Soestdijkseweg te berijden

want onder het spoor 

rijd je echt lekker door

en kun je de ile vermijden

Guus Geebel Limerick

lecteorganisator in Bilthoven van het 

Diabetes Fonds via huub.van.den.

broek@casema.nl of via telefoon-

nummer 06-14893144

Klaverjassen

Vrijdagavond 18 oktober kunt u 

weer klaverjassen bij FC de Bilt. In 

de kantine van deze sportvereniging 

aan de Laan van Weltevreden in De 

Bilt bent u van harte welkom. Vanaf 

19.00 uur is de kantine geopend en 

het klaverjassen begint om 20.00. 

Inschrijfgeld bedraagt  2,50 euro. 

Loten voor de loterij zijn 0,50 euro 

per stuk.

Film in Ontmoetingskerk

Ook dit seizoen wil de protestant-

se kerkgemeenschap Hollandsche 

Rading-Maartensdijk weer een aan-

tal films ‘met inhoud’ vertonen op 

het grote scherm in de kerkzaal van 

de Ontmoetingskerk aan de Juliana-

laan te Maartensdijk. Op zaterdag 

19 oktober a.s. staat ‘Kite runner’ 

(2007) naar het bekende boek ‘De 

vliegeraar’ van Khaled Hosseini op 

het programma. Aanvang 19.45 uur. 

De toegang is gratis.

Bingo in Dijkstate

Bingo op vrijdag 18 oktober 2013 in 

restaurant ‘Maertenshoek’ in Dijck-

state  Maartensdijk. In de pauze 

kunt u gezellig even bijpraten en een 

kopje koffie of thee drinken. Aan-

vang: 14.15 uur en de kosten zijn € 

3,50 voor 5 speelrondes. 

Meer informatie: Servicecentrum 

Maartensdijk,  tel. 0346 214161.

Sam bedankt

De kledinginzameling van Sam’s 

Kledingactie voor Mensen in Nood 

die op 8 oktober in De Bilt/Bilthoven 

is gehouden, heeft 500 kilo kleding 

opgebracht voor Cordaid Mensen 

in Nood. Sam’s Kledingactie wil 

iedereen die hieraan heeft bijgedra-

gen hartelijk danken! Met het aantal 

opgehaalde kilo’s worden projec-

ten gesteund van Cordaid Mensen 

in Nood. Meer info: www.samskle-

dingactie.nl.

U zoekt - U vindt
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SVM morst punten
Van onderschatting was dit keer geen sprake. SVM, met Diederik Haftemeijer weer terug 

op het middenveld startte in de uitwedstrijd tegen het Doornse DEV fel, met snel en goed 

gevarieerd aanvalsspel. De kansen kwamen er ook en een 0-1 voorsprong was dan ook dik 

verdiend geweest gedurende het eerste kwartier. DEV had de vorige week thuis tegen 

koploper De Bilt al laten zien, dat het een fysiek sterke ploeg is, die vaak de hoge 

voorzet gebruikt. SVM was niets minder, maar kwam door mindere 

verdedigingsmomenten toch snel op een 2-0 achterstand. 

Vlak voor de rust kreeg DEV weer 

een vrij schop, net buiten het SVM 

strafschopgebied. De SVM-verde-

diging reageerde niet alert en de 

3-0 verscheen op het scorebord. 

SVM bleef het proberen maar na 

de sterke opening ontbrak de over-

tuiging. Daarentegen: onnodige 

overtredingen, mopperen tegen 

elkaar en naar de scheidsrechter. 

Dit alles werd in het voordeel van 

DEV uit-benut. Dat ook nog de 4-0 

vlak voor de rust viel was tekende 

voor het laatste deel van de eerste 

helft. Het was jammer, dat de goed 

spelende en hard werkende Erik 

Röling geblesseerd het strijdtoneel 

moest verlaten.

Na de theepauze een heel ander 

SVM, dat direct op jacht ging naar 

een doelpunt en ook binnen een 

minuut de 4-1 liet aantekenen. De 

Maartensdijkers geloofden er weer 

in en dat geloof werd versterkt door 

de snelle 4-2 van Björn Engel. De 

weer talrijke SVM supporters ge-

loofden hun ogen niet en zagen tal-

rijke Maartensdijkse scoringskan-

sen niet benut worden. Zij moesten 

wel getuige zijn van een vijfde 

goal van de gastheren, waardoor 

de wedstrijd was ‘gelopen’. Sjoerd 

Burgers, Mark de Brauw en Kelvin 

van den Bunt vielen nog goed in.

De Maartensdijkers staan nu nog 

op de 2e plaats met een achterstand 

op ‘kerngenoot’ FC De Bilt van 5 

punten. VRC en Elinkwijk naderen. 

SVM 2 boekte een fraaie 3-0 over-

winning.

A.s. zaterdag is er een bekerronde: 

SVM 1 is daardoor vrij en SVM 2 

ontvangt om 12.00 uur CSW 2 uit 

Wilnis. 

Titel voor TZ E1
De E-selectie van Tweemaal Zes is zaterdag kampioen geworden. In de 

derby tegen DOS uit Westbroek heerste TZ E1 vanaf de eerste minuut. 

De ruststand was 4-0, na de korfwisseling gooiden de oranje-helden er 

nog vijf in. De ploeg speelde in de herfstcompetitie tweemaal gelijk, de 

andere wedstrijden werden met grote cijfers gewonnen. Het doelsaldo 

van 47 gescoord en vijf tegen zegt voldoende.

Theo’s Klussenservice 
blijft DOS E1 steunen

Voorafgaande aan de thuiswedstrijd van het E1 pupillen team van 

DOS reikte Theo Lenssinck de nieuwe shirts uit de spelers van de 

DOS E1. Het Westbroekse bedrijf Theo’s Klussenservice is al vele 

jaren combisponsor van DOS en blijft dat, tot grote vreugde van de 

sponsorcommissie, ook de komende vier seizoenen. 

Brandenburg verliest
Het 1e herenteam van Branden-

burg leed in en tegen Katwijk met 

12-10 nederlaag. Brandenburg be-

gon litsend en na 5 minuten had 
het al een 4-1 voorsprong door 

doelpunten van Arjan de Haas 

(2) uit een midvoor situatie, Den-

nis van Scharenburg (1) en Bri-

nio Hond (1). Katwijk kwam wel 

iets dichterbij maar Brandenburg 

bleef tot 5 minuten voor het ein-

de van de wedstrijd constant aan 

de goede kant van de score. Wel 

werden er een groot aantal 100- 

% kansen gemist, anders was de 

wedstrijd al in een vroeg stadium 

beslist. In het verdere verloop 

kregen 3 spelers 3 persoonlijke 

fouten en mochten dus niet meer 

spelen. Dit leidde tot veel onrust 

in de Biltse ploeg waardoor het 

fysiek spelende Katwijk in de 4e 

periode langszij kwam – ondanks 

het goede keeperswerk van Brian 

Beentjes -en zelfs voor het eerst 

een voorsprong nam van 9-8. 

Brandenburg maakte nog eenmaal 

gelijk maar Katwijk wist toch nog 

3 keer te scoren waarmee de 2e 

nederlaag voor Brandenburg een 

feit was.

De jonge ploeg van Brandenburg 

werd dus weer niet beloond.

Volgende week is er de bekerwed-

strijd tegen ZV Utrecht om 17.00 

in Bilthoven en de week erna de 

thuiswedstrijd tegen het gepromo-

veerde Livo uit Aalten, dan zal er 

gewonnen moeten worden. 

FC De Bilt boekt ruime zege 
in IJsselstein

Na een zeer regenachtige vrijdag, was het maar de vraag of op zaterdag 12 oktober wel een 

volledig competitieprogramma afgewerkt kon worden. Wat schetste ieders verbazing: op 

zaterdag was het perfect weer en alles ging gewoon door. FC De Bilt trok naar IJsselstein 

om daar tegen IJFC op te treden. Op de website van IJFC werd een oproep gedaan 

aan de supporters om allen te komen om IJFC te steunen en het daardoor 

FC De Bilt zo moeilijk mogelijk te maken.

IJFC was duidelijk van plan om 

met veel werklust de wedstrijd in 

te gaan, maar al in de tweede mi-

nuut stoomde Worku Ayana langs 

de zijlijn op tot nabij het doel van 

de IJFC-doelman en zijn ‘gerichte’ 

schot belandde in de kruising en 

het scorebord stond al op 0-1. Dit 

was voor de IJsselsteiners een ver-

velende streep door de rekening, 

maar zij bleven met veel inzet FC 

De Bilt bestrijden. Dat leek aardig 

te lukken, maar toen Bobby Rey-

erse uit een goede voorzet met een 

schitterende kopbal de 0-2 aante-

kende, was het voor de supporters 

wel duidelijk dat FC De Bilt weer 

drie punten aan het totaal zou toe-

voegen.

Na een half uur litste Mike Ver-
sloot door de verdediging en betrad 

met de bal in scoringspositie het 

strafschopgebied toen een verdedi-

ger aan de noodrem trok. Het was 

logisch dat de scheidsrechter een 

strafschop gaf.Voor de statistieken: 

Mike miste de penalty, dus de stand 

bleef 0-2. Voor rust maakte Mike 

zijn foutje goed en scoorde alsnog 

de 0-3.

Na de rust was het eigenlijk een 

rommelige wedstrijd, waarin het 

duidelijk was dat FC De Bilt de 

bovenliggende partij was en de 

wedstrijd zou winnen, maar er had 

meer in gezeten. Het was IJFC ge-

gund om beloond te worden voor 

hun harde werken en het was ook 

bijna raak toen een aanvaller on-

verwacht alleen voor doelman Ri-

cardo Pouw verscheen, maar Ri-

cardo is een uitstekende keeper die 

heel koelbloedig zijn goal schoon 

hield. Vervolgens scoorde Mike zo 

weer zijn doelpunten, na rust twee 

keer, en was de wedstrijd deinitief 
beslist. FC De Bilt mag best trots 

zijn op weer een ruime overwin-

ning: 0-5.

FC De Bilt gaat nu ruim aan kop 

in 3d. Na aloop bleef trainer Ger-
rit Plomp heel reëel door te melden 

dat er nog 20 competitiewedstrij-

den op het programma staan en dat 

we nergens op vooruit lopen! Het 

tweede van FC De Bilt heeft even-

eens gewonnen door Valleivogels, 

hun naaste concurrent, met 11-2 te 

verslaan. Het tweede staat inmid-

dels ook ruim aan kop, maar ook 

zij blijven heel reëel. 

NOVA C3 Kampioen

Afgelopen zaterdag is NOVA C3 kampioen geworden. Voor deze 

eerstejaars C spelers een prestatie om trots op te zijn. Eer geldt ook 

voor de coaches Meral en Tessa want die hebben de kinderen heel veel 

geleerd. 

De keeper heeft het nakijken. (foto Nanne de Vries)



 De Vierklank 16 16 oktober 2013

Sieta 38, bonte parel van de 
Korssesteeg 

door Martijn Nekkers

Als verslaggever van De Vierklank ontmoet je regelmatig interessante mensen en soms ook 

bijzondere dieren. Zo mocht ik 2 jaar geleden kennis maken met de 17 jarige melkkoe Geertje 

26 van de familie Verkroost aan de Korssesteeg die gehuldigd werd voor haar enorme melkgift. 

Nu was het koe Sieta 38 van de familie Hennipman, ook weer aan de Korssesteeg. 

Sieta 38, die 19 jaar is, werd ge

huldigd omdat ze 10.000 kg vet en 

eiwit had geproduceerd. Dat komt 

overeen met 120.000 liter melk. 

Reden genoeg voor een feestje in 

de schuur, waarvoor de familie 

Hennipman vrienden, buren en re

laties had uitgenodigd. Sieta zelf 

staat tegenwoordig in een hoekje 

van het strohok. Ze is al met pen

sioen, geniet van haar oude dag 

maar hoeft ook niet bang te zijn 

voor de slager. Ze zag afgelopen 

vrijdag alle belangstelling voor 

haar onbewogen aan.

De leeftijd van 19 jaar is haar trou

wens wel aan te zien. Een beetje 

schonkig is ze en wat aan de doffe 

kant. ‘Oma’ wordt ze liefdevol ge

noemd door Rutger en Christianne 

Hennipman die heel trots op haar 

zijn. Daarom ook deze huldiging. 

Rutger heeft de moeite genomen 

om uit te rekenen wat Oma in haar 

werkzame leven heeft gegeten en 

gedronken. Hij komt aan 93.440 

kilo kuilgras, 134.769 kilo vers 

gras, 74.327 kilo mais, 38.933 kilo 

brokjes. ‘Maar ik kan er best een 

paar kilo naast zitten’, voegt hij er 

aan toe. Daarnaast heeft Oma nog 

eens 525.600 liter water gedronken. 

Maar daar heb je dan ook wat voor: 

120.000 liter melk. Doe al die melk 

in melkpakken en zet die naast el

kaar dan heb je een rij van 8,4 km 

heeft Rutger ook nog uitgerekend. 

‘Een bijzonder exemplaar is deze 

Sieta, met een eigen wil. Geen 

knuffelkoe. Maar ze heeft wel voor 

14 kalveren gezorgd. Daarvan zijn 

er momenteel 5 generaties in onze 

veestapel die uit 120 koeien be

staat. Dat is op zichzelf al uniek’. 

Duurzame koe

Rutger zit met zijn bedrijf al 13 

jaar aan de Korssesteeg na eerst 

aan de Dr., Welfferweg op de 

boerderij ‘Veelust’ te hebben ge

zeten. Hij was 12 toen Sieta 38 

werd geboren. Dierenarts Frederik 

Waldeck ging uitgebreid in op de 

kwaliteiten van het dier. Hij werd 

er zelfs lyrisch van en noemde haar 

een ‘bonte parel’. Een dier met ka

rakter, een probleemloze èn duur

zame koe. Hij citeerde ook wat de

tails uit het medische dossier van 

Oma. Dat mag best bij een oude 

koe. Sieta had soms wat moeilijke 

bevallingen maar is voor de rest 

nooit ziek geweest. Hij roemde de 

goede verzorging die de dieren bij 

Hennipman krijgen, Samen met 

collega Dick Scholten, ook aanwe

zig, draagt hij zorg voor de medi

sche begeleiding van de veestapel. 

Studenten diergeneeskunde zijn 

ook welkom op het bedrijf net als 

complete schoolklassen die komen 

kijken hoe het er op een boerderij 

aan toe gaat. Christianne en Rutger 

zijn daarnaast ook actieve leden 

van de Agrarische Natuurvereni

ging Noorderpark. Voorzitter Jo

han Lam sprak woorden van waar

dering voor hun inbreng. 

Huldiging

Maar toen was het toch echt tijd 

voor de huldiging. Liever niet 

klappen, had Rutger van tevoren 

gevraagd, want daar houdt Oma 

niet zo van. Maar ze vond het 

ook maar niets dat ze nu een soort 

roodwitblauwe band om haar nek 

kreeg gehangen. Ze verzette zich 

hevig maar met assistentie van 

de beide veeartsen lukte het toch 

de onderscheiding om te hangen. 

Het deed Sieta eigenlijk helemaal 

niets. De gasten genoten ondertus

sen van een rijk voorzien buffet. 

En dat allemaal ter ere van deze 

bijzondere koe. Ook RTV Utrecht 

besteedde vrijdag aandacht aan 

het bijzondere beest in haar TV

programma. Maar Sieta zelf, ach, 

van haar hoeft al die aandacht niet 

zo erg.

Sieta 38 met haar onderscheiding en haar ‘baas’ Rutger Hennipman. Op de achtergrond veearts Dick Scholten.

advertentie

Wandelen over 
Landgoederen

Op zondag 20 oktober organiseert het Utrechts 

Landschap een wandelexcursie over de landgoederen 

Beerschoten en Houdringe.

Landgoed Beerschoten in De Bilt behoort tot de mooiste landgoederen 

van de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied komen reeën, de das, de vos 

en vele vogels voor zoals de raaf. 

Houdringe bestaat voornamelijk uit bos en open grasland. Er staan 

dikke eiken en beuken met een doorsnede van meer dan een meter. 

Deze bomen zijn ruim 225 haar oud. Huize Houdringe is in 1779 ge

bouwd. Rondom het huis is de tuin deels in de Engelse landschapstijl 

en deels in de Franse barokstijl 

aangelegd.    

Tijdens deze wandeling ver

telt de gids over de rijke histo

rie van deze landgoederen. De 

wandeling start vanuit Pavil

joen Beerschoten, gelegen aan 

de Holle Bilt 6 te De Bilt. De 

Holle Bilt ligt aan de achterkant 

van Hotel De Biltsche Hoek. 

De wandeling duurt ongeveer 

1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. 

Vooraf aanmelden is niet nodig 

en deelname is gratis.

Taak landinrichtingscommissie 
afgerond

De landinrichtingscommissie Noorderpark is oficieel opgeheven. De commissies begeleidde de 
afgelopen jaren de herinrichting van het landschap in het Noorderpark. Een belangrijke en 

intensieve klus, waarmee ze een grote bijdrage leverde aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. 

Nu de herinrichting is voltooid, zit 

voor de commissie het werk erop 

en is er tevens een einde gekomen 

aan een periode van grote herin

richtingsprojecten in Utrecht. De 

taak van de commissie was om een 

integraal plan op te stellen voor de 

landbouw, natuur, recreatie en het

landschap en de uitvoering hier

van te begeleiden. Dergelijke grote 

herinrichtingsprocessen, waarbij 

verschillende partijen betrokken 

zijn en uiteenlopende belangen be

hartigd moeten worden, kosten tijd, 

geduld, inzicht en visie. De herin

richting is afgerond en de resultaten 

zijn gehaald; er is meer ruimte voor 

natuur en een goede inpasbaarheid 

van agrarische bedrijven in het 

landschap en er zijn plekken spe

ciaal voor recreatie gerealiseerd.

Noorderpark

De provincie Utrecht benoemde 

op 20 oktober 1987 de eerste leden 

van de landinrichtingscommissie 

voor het Noorderpark. De com

missie ontwikkelede plannen en 

begeleidde de uitvoering voor de 

herinrichting van het gebied tus

sen Utrecht, Maarssen, De Bilt, en 

de Loosdrechtse Plassen. Een groot 

deel van de Bethunepolder en grote 

delen van de Oostelijke binnenpol

der worden nu ingericht als natuur

gebieden. Voor de landbouw zijn 

kavels geruild , waarbij 1110 hec

tare van eigenaar is gewisseld en 

waardoor de bedrijfsvoering van de

agrarische bedrijven is verbeterd . 

Recreanten kunnen in het gebied 

terecht in het Gagelbos en het bos 

Ruigenhoek.

Natura 2000

In het Noorderpark worden nog 

twee projecten uitgevoerd omdat 

deze gebieden zijn aangewezen als 

zogenoemde Natura 2000, natuur

gebieden met internationale waarde. 

Het gaat om de inrichting Bethune

polder, die al in uitvoering is en de 

inrichting van een onderdeel van de 

Oostelijke Binnenpolder. 

Herfstfeest 
Beerschoten

Op Landgoed Beerschoten is er op 20 oktober a.s. tussen 12.00 en 

16.30 uur een herfstfeest ter gelegenheid van de opening van het herfst

seizoen. Vooral voor kinderen zijn er leuke activiteiten, o.a. broodjes 

bakken in de vuurkorf, rijden met de groenkoets, oudHollandse kin

derspelen en een speurtocht ‘Ik zou wel eens willen weten’. 

De hieraan gekoppelde speurtocht kan gelopen worden van 18 t/m 27 

oktober.  Haal het gratis boekje tijdens de openingstijden in het pavil

joen. Het informatiecentrum is 20 oktober open vanaf 11.00 uur. 

Peter Petersen heeft voor het gebied Noorderpark de polderpenning ontworpen. Het eerste exemplaar van deze 

polderpenning is bij de afsluiting Noorderpark overhandigd aan voorzitter Bert Groen als dank voor zijn inzet 

voor het gebied. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Najaarsaktie: Elke ZATERDAG 
met min. 4 pers. eten, gastheer/vrouw eet gratis

Woe.
16-10

Rib-eye van de grill 
met knoflooksaus

of
Zuid-Franse visschotel 

met rouille 

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
17-10
Vrij.

18-10
Woe.
23-10

Zalmfilet met kruiden 
in korstdeeg

of
Grootmoeders hachee, 
boontjes en aardappel

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
24-10
Vrij.

25-10


