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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

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

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

Wij verzorgen uw drukwerk en álle 

aanverwante zaken van A tot Z. U bepaalt 
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in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.

Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.
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Bouwplannen Hessenweg aangepast
door Henk van de Bunt

In de vergadering van de Raadscommissie Openbare Ruimte (OR) van donderdag 13 oktober 
werd er opnieuw vergaderd over de ‘Herontwikkeling van het gebied Hessenweg 6-12 in De 

Bilt. Dit betreft de voormalige vestiging van een autobedrijf (garage de Rooij) met tankstation. 
Het bedrijf is verhuisd naar het bedrijvenpark Larenstein. 

In 2010 was het plan om een ap-
partementengebouw met circa 
30 woningen te realiseren. Om 
allerlei redenen is dat plan toen 
niet doorgegaan. In 2015 is er een 
nieuw plan ontwikkeld. Vanwege 
opmerkingen uit de omgeving is 
vervolgens in overleg met de pro-
jectontwikkelaar en de eigenaar de 
bouwmassa verkleind en werd aan-
sluiting gezocht bij het streefbeeld 
uit 2005. Het College bereikte met 
de eigenaar en de projectontwik-
kelaar overeenstemming over de 
ontwikkeling en realisatie van het 
bouwplan. Om de voorziene ont-

wikkeling juridisch-planologisch 
mogelijk te maken is een nieuw 
bestemmingsplan nodig. Verder 
moeten voor een (her)ontwikke-
lingsgebied als Hessenweg 6-12 
aanvullende welstandscriteria 
worden opgesteld 

Het ontwerp van het nieuwe be-
stemmingsplan heeft vanaf 23 
juni 2016 gedurende zes weken 
ter inzage gelegen voor het indie-
nen van zienswijzen. Tegelijk lag 
het concept voor de aanvullende 
welstandscriteria voor inspraak ter 
inzage. 

Streefbeeld
Het was donderdag 13 oktober 
een lange commissiebehandeling, 
met vier insprekers: twee namens 
de Rooij, één namens het comité 
Hart voor De Bilt en één namens 
omwonenden van de Hessenweg. 
Frans Poot (D66) memoreerde 
aan de tijdsduur van dit proces: 
‘Het begon allemaal met het Plan-
proces De Bilt in Beweging van 
1996. In 2001 is een besluit ge-
nomen over de gemeentelijke bij-
drage aan de verhuiskosten van de 
milieuoverlast gevende bedrijven, 
waaronder De Rooij. Dit garage-

bedrijf is inmiddels al enkele ja-
ren verhuisd, waarbij veel kosten 
gemoeid waren. De discussie over 
de invulling en de bouwhoogte 
loopt al vanaf 2005. Toen werd 
uitgegaan van één blok van drie 
lagen en een kap in het zuidelijk 
deel en in een blok van twee la-
gen met een kap in het noordelijk 
deel. In 2010 werd dit streefbeeld 
veranderd in over de hele lengte 
drie lagen en een kap. Het huidige 
collegevoorstel gaat weer terug 
naar het streefbeeld van 2005. 
Reden daarvoor waren vooral de 
bezwaren van de omwonenden. 

Ook dit voorstel was voor hen een 
maat te groot. Vooral betrof dit 
het zuidelijk blok, dat wordt vast 
gebouwd aan de bestaande bebou-
wing. Hierdoor ontstaat er een erg 
lang gesloten front’. 

Ontwikkelaar
Inmiddels had de ontwikkelaar 
aangeboden nog verder terug te 
gaan naar twee lagen met een kap 
over de gehele lengte, met daarbij 
de voorwaarde dat er geen ziens-
wijzen ingediend zouden worden. 
Hij wilde daarmee een gang naar 

de Raad van State voorkomen. 
Vanwege het tijdsverlies dat daar-
mee zou ontstaan een begrijpelij-
ke gedachte, maar zienswijzen in-
dienen is een vastgelegd recht in 
deze procedures. Frans Poot lan-
ceerde namens D66 het idee om 
toch terug te gaan naar twee lagen 
met kap: ‘Wij hopen dat daarmee 
voor alle partijen een aanvaard-
baar besluit genomen kan wor-
den. Met name omdat het dan een 
voorstel van de raad is’. Een grote 
meerderheid van de fracties ging 
hiermee akkoord. 

Facelift
Er komt dus, op advies van de 
commissie OR, een aangepast 
voorstel in de gemeenteraad van 
oktober.

De hoop hierbij is dat met dit be-
sluit een einde komt aan een ja-
renlange, voor alle partijen, ener-
gievretende procedure en dat er 
snel gestart kan worden met een 
passende invulling van dit perceel 
en dat hiermee de Hessenweg een 
mooie facelift krijgt, waarmee 
uiteindelijk alle partijen tevreden 
kunnen zijn.

Gemeentenieuws ook 
in De Vierklank

De gemeentepagina ‘Biltbuis’ verschijnt met ingang van
november 2016 ook in De Vierklank. De frequentie wijzigt naar 
één keer per maand. Op deze pagina vindt u straks meer achter-

grondinformatie bij het nieuws dat voor u van belang is. 

Daarnaast biedt de pagina informatie over onder andere wegwerk-
zaamheden, wijzigingen in openingstijden van het gemeentehuis, de 
agenda van de gemeenteraad en wettelijk verplichte bekendmakingen 
(zoals de ter inzageleggingen van bestemmingsplannen). Vanaf 2017 
krijgt de gemeentepagina in de huis-aan-huisbladen bovendien een 
nieuwe naam en vormgeving.

Digitaal
Het Rijk verplicht gemeenten om steeds meer digitaal te communice-
ren met inwoners. Veel nieuws deelt de gemeente via de eigen web-
site, maar ook via sociale media als Facebook, Twitter en Instagram. 
Daarnaast wil de gemeente De Bilt nieuws, dat voor een grote groep 
inwoners van belang is, blijven delen via de lokale huis-aan-huis bla-
den voor een zo groot mogelijk bereik. De gemeentepagina is vanaf 
november iedere derde woensdag van de maand te vinden in de twee 
kranten. De wettelijke verplichte bekendmakingen kunnen ook tus-
sentijds in de kranten verschijnen.

De benzinepomp(-en) van de voormalige garage De Rooij aan de 
Hessenweg zijn inmiddels echt gesloopt. De omwonenden zagen er 
(zes-)jarenlang reikhalzend naar uit. 
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

23/10 • 10.30u - Mevr. M. Melke

Pr. Gem. Zuiderkapel
23/10 • 09.30u + 18.30u -

Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
23/10 • 10.30u - ds. P. Lootsma 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

23/10 • 10.00u - De heer Karoen Poot 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
23/10 • 10.30u -

pastor A. van den Boogaard 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
23/10 • 10.15u - Ds. P. Schelling
23/10 • 16.30u - Ds. J. de Wolf

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

23/10 • 10.00u - Ds. R. de Koning Gans
23/10 • 19.00u - Ds. L.M. Aangeenbrug 

Jeugddienst

Pr. Gem. Immanuelkerk
23/10 • 10.00u - Samendienst

in en met Opstandingskerk 

Pr. Gem. Opstandingskerk
23/10 • 10.00u - Prof. M. E. Brinkman 

Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
23/10 • 10.00u - Eucharistieviering, 
pastor F. Zwarts, Cantate Domino

Volle Evangelie Gemeente
23/10 • 10.00u - Spreker Adri v.d. Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

23/10 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
23/10 • 15.30u - Prop. J. A. de Kruif

Herst. Herv. Kerk
23/10 • 10.30u - Ds. J.P. Stoel

23/10 • 18.00u - dhr. J. v.d. Beek

Onderwegkerk Blauwkapel
23/10 • 10.30u - Pastor C. Baan 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

23/10 • 11.00u - ds. C. ‘t Lam 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

23/10 • 10.00u - Ds. C. Bos
23/10 • 18.30u - Ds. Joz. A. de Koeijer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
23/10 • 10.00u + 18.30u -

Ds. B. Reinders 

PKN - Ontmoetingskerk
23/10 • 09.30u - ds. C. ‘t Lam  

St. Maartenskerk
23/10 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

23/10 • 10.00u - dhr. A. Doornenbal 
23/10 • 18.30u - Ds. E.H. Egberts

PKN - Herv. Kerk
23/10 • 10.00u - Ds. W. Poldervaart
23/10 • 18.30u - Ds. C. v. Sliedregt 

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Koop Geersing:
‘Ik help u graag bij 
een goed afscheid’

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Lezing Conny Braam 

Op 19 oktober om 20.00 uur zal 
schrijfster Conny Braam haar 
nieuwste boek ‘Ik ben Hendrik 
Witbooi’, een van de grootste 
vrijheidsstrijders die Afrika heeft 
gekend, presenteren bij Bouwman 
Boeken in de Bilt.. De honderden 
brieven die Hendrik Witbooi naliet 
verschaften Conny Braam uniek 
materiaal en stelden haar in staat 
om de verzetsstrijd van Hendrik 
Witbooi door zijn ogen te bele-
ven. De lezing is woensdag 19 
oktober om 20.00 uur bij Bouw-
man Boeken, Hessenweg 168, De 
Bilt. Graag vooraf aanmelden via 
info@bouwmanboeken.nl of 030 
2200112.

Weeksluiting

Vrijdag 21 oktober is er in Dijck-
state, Maartensdijk een weekslui-
ting worden, waarin drs. G. A. van 
Ginkel hoopt voor te gaan. Het 
begint om half acht en na afloop 
is er gelegenheid voor gezellig 
samenzijn bij een kopje koffie.

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 21 oktober kunt u 
weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Dierenriem in Maartens-
dijk bent u van harte welkom. Het 
klaverjassen begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is ook 
een loterij, voor € 0,25 kunt u een 
lot kopen. Voor aanmelden: 0346 
212366 of 06 51832063.

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele Vrede’ 
hebben hun wortels in het werk 
van Samuel L. Lewis, zen- en 

soefi-meester uit San Francisco. 
Het zijn eenvoudige, meditatieve, 
vreugdevolle kringdansen en de 
teksten en bewegingen worden 
bij elke dans opnieuw uitgelegd. 
Hierdoor kunnen nieuwkomers 
gemakkelijk instromen. Zondag 
23 oktober van 14.00 tot 17.00 
uur in de Woudkapel in Bilthoven. 
Aanmelden c.q. info: 06 15830720 
of d.aulenkamp@online.nl 

Jeugddienst

Zondagavond 23 oktober is er een 
jeugddienst in de Biltse Dorps-
kerk. Het thema van de dienst 
is ‘I Will Follow’. Voorganger is 
ds. L.M. Aangeenbrug uit Well en 
Ammerzoden. Aanvang 19.00 uur, 
achteraf kun je weer gezellig met 
elkaar kletsen en wat drinken Tot 
zondagavond, iedereen is welkom! 

PvdA overdag

Marit Maij, 2e Kamerlid PvdA 
spreekt over ‘Linkse samenwer-
king’ op de overdagbijeenkomst 
van de PvdA op maandag 24 okto-
ber om 9.45u bij mevr. van der 
Hammen, Bielalaan 6 in Bilthoven. 
Er is ook nieuws uit de gemeente-
raad door gemeenteraadslid Erik 
van Esterik. Ook niet-leden zijn 
hartelijk welkom. Info op tel. 030 
2286903, 030 2282813 of 030 
2201295. 

Lezing ‘Tijd en Cultuur

Het jaarthema van de Bilthovense 
Kring voor Wijsbegeerte en Psy-
chologie is ‘Leef-tijd’: een zoek-
tocht naar beleving, ritme en tijd. 
De eerste lezing van het komen-
de seizoen wordt verzorgd door 
drs. Henning Zorn, dramaturg en 
bedrijfs-antropoloog. Maandag 24 
oktober 2015 in Huize Het Oosten, 
Rubenslaan 1, Bilthoven om 20.00 
uur: Info: www.bilthovensekring.
nl 

Urbanfotografie bij fotoclub 

Op maandag 24 oktober geeft foto-
graaf Wigo Worsseling bij Foto-
club Bilthoven een lezing over 
urbanfotografie. Bij urbanfotogra-
fie verkennen en onderzoeken foto-
grafen bebouwing en sporen uit de 
geschiedenis. Vervolgens legt men 

deze in al hun facetten vast met 
de camera. Ruim tien jaar nu is 
Worsseling op zoek naar verlaten 
en vergeten plekken. Hij bezoekt 
verlaten industrieterreinen, zieken-
huizen, kastelen en woonhuizen 
in verschillende Europese landen 
en maakte er prachtige opnamen 
van. Deze vrij toegankelijke avond 
wordt gehouden in het H.F Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4 in 
De Bilt. Aanvang 20.00 uur.

Lezing over monniken

De werkgroep Kunst en Religie 
organiseert op dinsdag 25 oktober 
een lezing over de Dominicaner 
monniken Dominicus en Savona-
rola. De lezing wordt gehouden 
door Paul Bröker en gegeven in 
Schutsmantel, Gregoriuslaan 35, 
Bilthoven om 20.00 uur. Info: gnj-
vannieuwstadt@hetnet.nl

Samenspel in de zorg

Dinsdag 25 oktober 2016 van 
19.00 tot 21.00 uur is een bij-
eenkomst voor mantelzorgers en 
mensen die zorg nodig hebben. 
Tijdens de bijeenkomst gaat het 
over het samenwerken met ver-
schillende zorgverleners, wat er 
beter kan en informatie en tips 
worden aangereikt. Deelname is 
gratis in Servicecentrum De Bilt, 
Debijeweg 1. Graag vooraf aan-
melden bij Steunpunt Mantelzorg 
De Bilt via mantelzorg@mensde-
bilt.nl of tel 030 7271556. 

Lezing Lourens Alma-Tadema 

Donderdag 27 oktober geeft erf-
goedspecialist Mirelle Nunes bij 
Bibliotheek Bilthoven een lezing 
over schilder Lourens Alma-Tade-
ma. Deze van oorsprong Friese 
schilder maakte in het Victoriaanse 
Engeland ongekende furore. De 
lezing is in de Theaterzaal van Het 
Lichtruim, Planetenplein 2, Bilt-
hoven, aanvang 10.00 uur. Meer 
informatie en aanmelden: activitei-
ten@ideacultuur.nl.

Soefibijeenkomst

Op zondag 30 oktober verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25. Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 
Het thema is: ‘De weg terug’. Het 
Soefisme is een religieuze levens-
benadering, gebaseerd op gees-
telijke vrijheid, respect voor alle 
religies en het bewust ervaren van 
het dagelijks leven als bron van 
spirituele groei. (www.soefi.nl).

Intercultureel Eetcafé

Zondag 30 oktober organiseert het 
vaste team vrijwilligers het maan-
delijkse Intercultureel Eetcafé. Het 
Eetcafé is elke laatste zondag van 
de maand in restaurant Bij de Tijd 
en heeft steeds een ander thema. 
Deze maand is er een Filipijnse 
maaltijd, verzorgd door één van de 
vaste ervaren koks. Inloop vanaf 
17.15 uur. Ingang: restaurant Bij 
de Tijd, Kamerling Onnesweg 
14, De Bilt. Vooraf aanmelden tot 
uiterlijk vrijdag 28 oktober via ser-
vicecentrumdebilt@mensdebilt.nl 
of tel. 030 7440595. 

Expositie in de kerk

Tot en met eind november worden 
in de Opstandingskerk in Biltho-
ven en in de Immanuëlkerk in De 
Bilt schilderijen van Greetje Baars 
geëxposeerd. Greetje werkt met 
acryl op doek en paneel; vaak laag 
over laag over de onderliggende 
textuur waardoor het beeld een 
extra dimensie krijgt. Zowel de 
mens in relatie tot zijn Schepper 
als de schepping zelf zijn voor haar 
een inspiratiebron. 

Op vrijdagen tussen 11.00 en 
13.00 uur en in de Immanuëlkerk, 
Soestdijkseweg Zuid 49, De Bilt 
op zondagen tussen 11.00 en 12.00 
uur en op andere dagen in de week 
na overleg met Jannie Catsburg, 
telefoon 030 - 220 30 91. 
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www.arttraverse.nl

Bert Keller 
Grafiek

Willem Noyons
Beelden en penningen

 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

18 sept | 8 nov 2016

Extra tijdelijke sociale 
huurwoningen in De Bilt

In de gemeente De Bilt komen volgend jaar extra tijdelijke sociale huurwoningen voor een mix 
van woningzoekenden. Woonstichting SSW en de gemeente gaan samen aan de 

slag om ongeveer 50 tijdelijke woningen te realiseren en tekenden deze week 
een convenant om de afspraken te bekrachtigen.

De druk op de sociale woningmarkt 
in de regio Utrecht is hoog. De ge-
middelde wachttijd voor een sociale 
huurwoning in de gemeente De Bilt 
voor regulier woningzoekenden is 
ruim 9 jaar. Bovendien heeft de ge-
meente De Bilt ook (net als iedere 
gemeente in Nederland) vanuit het 
Rijk de taakstelling om vluchtelin-
gen met een verblijfsvergunning 
- zogenaamde statushouders - te 
voorzien van een woning. 

Tijdelijke sociale huurwoningen 
Om de druk op de woningmarkt te 
verlichten gaat de gemeente samen 
met Woonstichting SSW tijdelijke 
sociale huurwoningen realiseren 
voor een mix van woningzoekenden: 
starters, statushouders en mensen 

met een urgentieverklaring. Jessie 
Bekkers - van Rooij, directeur-be-
stuurder van SSW: ‘SSW is blij dat 
door praktische samenwerking tijde-
lijke sociale huurwoningen gereali-
seerd gaan worden op gemeentelijke 
grond. Gezien de druk op de lokale 
woningmarkt is het van belang dat 
er op korte termijn woonruimte bij 
komt’. 

Locaties
De tijdelijke woningen worden ge-
plaatst op verschillende locaties in 
de gemeente en blijven maximaal 
10 jaar staan. Het gaat om ongeveer 
50 woningen. De woningen komen 
op gemeentelijke grond te staan. Het 
college van burgemeester en wet-
houders stelt in de loop van dit jaar 

de locaties vast. Aan de hand van 
beoordelingscriteria worden deze 
vooraf op (financiële) haalbaar-
heid getoetst, waarna de invulling 
van deze locaties met omwonenden 
wordt besproken. 

Participatie en planning
Met de ondertekening van het con-
venant hebben de gemeente en SSW 
de afspraken bekrachtigd waarmee 
de tijdelijke woningen gerealiseerd 
kunnen worden. Wethouder Ma-
deleine Bakker-Smit: ‘Nu kunnen 
we aan de slag met de financiële 
en ruimtelijke mogelijkheden. Ook 
gaan we zorgvuldig afstemmen met 
omwonenden. De woningen kunnen 
naar verwachting in de eerste helft 
van 2017 worden opgeleverd’. 

Jessie Bekkers en Madeleine Bakker tekenden vorige week het convenant. 
[foto Henk van de Bunt]

Voor actueel plaatselijk nieuws is bewezen
kun je het best op de site van De Vierklank wezen
je vindt die heel snel 
op Vierklank punt nl
en daar is de krant ook te lezen

Guus Geebel Limerick

Belangstellenden bij de SP-kraam.

SP De Bilt toont alternatief voor 
overstapcircus zorgverzekeringen

14 oktober had de SP zijn kraam en grote tent opgeslagen op de vrijdagmarkt van de 
Planetenbaan. Marktbezoekers werden uitgenodigd door de tent heen te lopen: Op de grond 

waren twee routes getekend. Men kon kiezen voor de route van het Nationaal Zorgfonds 
of voor de route van de huidige zorgverzekeraars. De route van het Zorgfonds liep zonder 

belemmeringen door naar de uitgang van goede en betaalbare zorg, 
daarnaast wordt het eigen risico van 385 euro afgeschaft.
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Briefwisseling met bisschop 
Gerard de Korte

Leo Fijen schrijft nieuw boek over loslaten en thuiskomen 
door Henk van de Bunt

Hoe neem je afscheid van je ouders? 
Op welke manier durf je je kinderen 
los te laten? Wanneer heb je nog de 
moed om een andere keuze in het 
leven te maken? Durf je nog te ver-
huizen of als 60plusser van baan te 
veranderen? En waar kom je dan 
thuis? Wat zijn de handvatten die je 
steun, troost en inspiratie geven op de 
weg van loslaten naar thuiskomen?  
Allemaal vragen waar de Maartens-
dijkse  journalist Leo Fijen en bis-
schop Gerard de Korte het afgelopen 
jaar ook voor stonden. Ze delen veel 
met elkaar: allebei 61 jaar, historicus, 
op latere leeftijd actief in de kerk en 
op een kantelpunt in hun leven. De 
bisschop verhuisde van het kleinste 

naar het grootste bisdom, van Gro-
ningen met 100.000 katholieken naar 
Den Bosch met 1 miljoen gelovigen. 
Leo Fijen ging de omgekeerde weg, 
van de grootste omroep naar een heel 
kleine uitgeverij.

Verhuizen
Gerard de Korte die in 2001 hulpbis-
schop van Utrecht werd en zo ook 
meer dan eens in de katholieke kerk 
van Maartensdijk is geweest en Leo 
Fijen die nog steeds heel actief is in 
die geloofsgemeenschap van Maar-
tensdijk schreven elkaar in deze 
hectische periode 22 brieven en lie-
ten daarmee in hun hart kijken. Ze 
correspondeerden met elkaar over 

het afscheid van hun ouders en over 
andere scharniermomenten in hun 
leven. Maar ze vroegen elkaar ook 
hoe je je vertrouwde omgeving kunt 
loslaten. Want Gerard de Korte werd 
door paus Franciscus gevraagd om 
zijn plek in Groningen los te laten. 
Binnen anderhalve maand moest hij 
verhuizen naar een plek waar hij nie-
mand kende.

Les in nederigheid
‘Het bijzondere van dit boek’, vertelt 
Leo Fijen, ‘is dat we ons niet konden 
verschuilen achter clichés en alge-
meenheden. Als je een half jaar lang 
bijna elke week een brief aan elkaar 
schrijft, deel je ook je diepste gevoe-
lens. Sterker nog, zo’n briefwisseling 
helpt je door de storm van verande-
ringen in je persoonlijk leven heen. 

Het heeft bijna een therapeutische 
werking. En je leert in zo’n periode 
ook waar het in het leven om gaat. 
Als al het vertrouwde wegvalt, besef 
je weer hoe klein je eigenlijk bent en 
dat je niets zonder de ander kunt. Ver-
anderen van baan of huis en het los-
laten van dierbaren: ze zijn een les in 
nederigheid en ze leren dat we leven 
van de barmhartigheid van de ander’.

Kwetsbaar
Het is daarmee een persoonlijk boek 
geworden, dat de bisschop ontdoet 
van alle glamour aan de buitenkant 
en dat de journalist weer doet besef-
fen dat hij deelt in iets en Iemand die 
groter is dan jezelf. ‘Juist in deze af-
gelopen maanden besef je dat je niets 
kunt zonder je familie en zonder het 
diepe weten dat een mens gedragen 
wordt door God’, aldus Leo Fijen 
die vaak ontroerd de brieven van 
bisschop Gerard de Korte las. ‘Deze 
man is verantwoordelijk voor 1 mil-
joen katholieken en durft het toch 
aan zich kwetsbaar op te stellen: over 
verhuizen, over zijn ouders, over de 
machteloosheid aan het ziekbed, over 
het zwijgen bij het lijden en over het 
diepe geloof dat Christus voor hem 
de weg is’.

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank 
wordt een beperkt aantal exem-
plaren verloot. Wilt u in aan-
merking komen stuur dan een 
e-mail naar info@vierklank.nl.

Leo Feijen en Gerard de Korte.

In de route via de zorgverzekeraars 
moest de bezoeker kiezen of hij 
wilde overstappen op een andere 
verzekeraar, het ‘overstapcircus’. De 
bezoeker kreeg te horen hoeveel geld 
er jaarlijks aan reclame en werving 
wordt uitgegeven, geld dat door de 
verzekerden moet worden betaald. 
Bezoekers waren opvallend betrok-
ken en goed op de hoogte van wat er 
momenteel speelt rond de zorgver-
zekering. 28 oktober (aanvang 20.00 
uur) is er een grote informatie- en dis-
cussieavond in café van Miltenburg, 
Oude Brandenburgerweg 32 in Bilt-
hoven. Lieke Smits, oud-inwoonster 
van Maartensdijk, zal vanuit het lan-
delijk initiatief de avond leiden. Ook 
voor mensen uit de zorgverlening of 
medische en paramedische beroepen 

wordt dit een interessante avond. In 
heel De Bilt zijn aan hen enveloppen 
met informatiemateriaal en een op-
roep uitgedeeld.
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.25

Australische sucade
Top van de top!

Speklapjes
Gemarineerd of naturel

Magere runderlappen

Kipschnitzels

Kip in braadzak

500
GRAM 9.98

500
GRAM 6.50

500
GRAM 4.50

BOEREN 
TYNJETALER

Reclame geldig vanaf 
donderdag 20 oktober 
t/m woensdag 26 oktober 

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

500
GRAM 7.50 

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

DJAKARTA MIX 250
GRAM 4.98

100
GRAM 1.98PISTACHENOTEN

Noten & pinda's

KLEINE 
VARKENSHAASJES

500
GRAM 5.50

1
KILO 7.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-pesto salade
Filet americain
Najaarssalade

Gebakken boterhamworst 
Gegrilde kipfilet
Boeren achterham 3 x 100

GRAM 4.50

3 x 100
GRAM 4.50

Lekker voor het weekend!

5 HALEN=
4 BETALEN

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-
1

KILO 9.99

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

2
STUKS 7.-DEENSE BROODJES

Lamsburgers

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

NIEUWE OOGST

Clementines
MANDARIJNEN ZONDER PIT

Kom
proeven!

VERS GESNEDEN

Ananas
VOLLE BAK 

0.99

HOLLANDSE

Paprika's
ROOD - GROEN - GEEL

2 VOOR 

0.99

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten
ER IS WEER BOERENKOOL, HUTSPOT EN ZUURKOOL

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 24/10, dinsdag 25/10 en woensdag 26/10

HOLLANDSE

Andijvie
VERS GESNEDEN

400 GRAM

0.99

Kiwi green
 OF

Kiwi gold

500 GRAM 

1.29

Pilav
MET GROENTERIJST

100 GRAM 

0.99

Jachtschotel
100 GRAM

0.99

Varkenshaas
IN CHAMP. ROOMSAUS
MET GEB. AARDAPPELS

100 GRAM 

1.25

Penne pasta
MET KIP, POMPOEN
EN PADDESTOELEN

100 GRAM 

1.25

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Kokos taart
MET FRAMBOOS
EN EXOTISCH FRUIT

NÚ

12.50

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Alléén donderdag
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OKTOBER WOONMAAND
Tegen inlevering van deze advertentie 

10% KORTING
op uw vloer

(geldig bij bestelling in maand oktober)

advertentie

Calamiteitenroute tussen Hollandsche 
Rading en Lage Vuursche

door Rob Klaassen

De Karnemelkseweg en ook het ten westen ervan gelegen Loosdrechtse Spoor in Lage Vuursche en 
Hollandsche Rading houden de gemoederen flink bezig. Er is sprake van het mogelijk ‘effectief’ 

afsluiten van de wegen voor autoverkeer, waardoor het gebruik ervan als sluiproute zoveel als mogelijk 
wordt teruggedrongen. Omwonenden en de Contactcommissie Lage Vuursche zijn daar niet blij mee. 

De grond behoort bij Landgoed 
Eyckenstein, dat tot nu toe ook het 
onderhoud ervan verzorgde. Al in 
2014 werd de eigenaar van het land-
goed benaderd door de Veiligheids-
regio Utrecht van de Brandweer, 
om samen met de gemeenten Baarn 
en De Bilt, waaronder respectieve-
lijk Lage Vuursche en Hollandsche 
Rading vallen, de politie en natuur-
beheerders te onderzoeken welke 
opties er zijn om de situatie in en 
rond de beide dorpen te verbeteren.
Namens het Landgoed vertelt Otto 
van Boetzelaer: ‘Allereerst moet 
gezegd worden dat zowel aan de 
kant van Lage Vuursche als aan 
Hollandsche Rading een zelfde 
bord aangeeft, dat er geen sprake is 
van een openbare weg. Op uitdruk-
kelijk verzoek van de gemeenten 
Baarn en De Bilt wilden wij mee-
werken aan een ontsnappingsroute 
voor de inwoners van Hollandsche 
Rading (b.v. bij ontsporing chemi-
caliën trein) of van Lage Vuursche 
(b.v. bij grote bosbrand). Vanwege 
de smalle natuurverbinding tus-
sen Utrechtse Heuvelrug en Goois 
Natuurreservaat is het zeer onge-
wenst als daar, door opknappen 
van de weg, meer verkeer over 
zou komen’. In 2015 verzochten 
de gemeente Baarn en De Bilt de 

genoemde weg geschikt te mogen 
maken om als vluchtroutemogelijk-
heid. Het geschikt maken van de 
bospaden zou kunnen bestaan uit 
het aanpassen van de ondergrond 
en het aanbrengen van voorzienin-
gen om bijvoorbeeld een hek ge-
opend te krijgen. De kosten voor 
aanpassing zijn ten laste van beide 
gemeenten. 

Open houden
Van Boetzelaer vervolgt: ‘Onze 

instemming is onlosmakelijk 
verbonden met plaatsing van de 
voorgestelde afsluiting. Vanzelf-
sprekend zullen er mogelijkheden 
moeten zijn de afsluiting te ope-
nen indien dat nodig zou zijn. Ook 
voor hulpdiensten moet de afslui-
ting altijd geopend kunnen wor-
den. Vanzelfsprekend moet ook 
de politie altijd de route door het 
bos kunnen nemen. Zij komen daar 
gelukkig vaak en dat moet natuur-
lijk op geen enkele wijze worden 
belemmerd. De beide gemeenten 
zijn en blijven verantwoordelijk 
voor het onderhoud aan de slag-
bomen. Ook zal aan het begin 
en einde van de wegen duidelijk 
moeten worden aangegeven, dat 
deze weg niet toegankelijk is voor 
doorgaand verkeer m.u.v. fietsers. 
Dit om te voorkomen, dat auto’s 
plotseling voor een gesloten slag-
boom komen te staan. Dit zou on-
nodige agressie kunnen oproepen 
met alle gevolgen van dien of in de 
hand werken dat men andere rou-
tes door het bos tracht te vinden. 
Tevens is eerder genoemd dat het 
nu met regelmaat gebeurt dat po-
litie deze route rijdt om toezicht te 
houden. Dit waarderen wij zeer en 
zou ook in de toekomst niet belem-
merd moeten worden’. 

Burgers denken mee over 
sociale huurwoningen

De lokale woningmarkt zit op slot. De wachttijd voor een sociale 
huurwoning is inmiddels opgelopen tot 9 jaar en dat is niet zo gek. 
Deze collegeperiode wordt er geen enkele sociale huurwoning ge-
bouwd. De woningmarkt lijkt ingewikkeld in elkaar te zitten, hoe 
help je die op gang? De crisis helpt niet mee om tot bouwen te ko-
men, maar waarom lukt het in andere gemeentes dan wel om de 
woningmarkt in beweging te krijgen?

Samen met SSW en Woonspraak organiseerde de PvdA De Bilt op 
5 oktober in WVT een avond om de beste ideeën op te halen bij de 
Biltse burgers. En die kwamen in groten getale. Na introducties door 
Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter van de PvdA, Ruud van Zwol, 
voorzitter van Woonspraak (de huurdersvereniging van SSW) en van 
Jessie Bekkers-van Rooij, directeur van SSW was het de beurt aan het 
publiek. Na de koffiepauze kreeg een ieder de gelegenheid om vragen 
op te stellen.
 
Concreet
En vele vragen kwamen langs. Het ging over concrete bouwprojecten 
zoals de Leijen-zuid en de aantrekkelijkheid van deze woningen voor 
ouderen (er is nu geen winkelruimte in de buurt). Het ging over de hoge 
grondprijzen die deze gemeente hanteert, waardoor goedkope huurwo-
ningen niet gerealiseerd kunnen worden. Het ging over scheef wonen 
van ouderen, ouderen die nog in eengezinswoningen wonen, maar niet 
willen verhuizen naar kleinere woningen omdat de gemeente dat niet 
aantrekkelijk genoeg maakt. Ook ging het over de specifieke woon-
wensen van jongeren en ouderen en hoe hiermee om te gaan. 

Concrete voorstellen
Na een levendige discussie concludeerde Krischan Hagedoorn: ‘Er 
is niet maar één oplossing voor de problemen op onze woningmarkt, 
er zijn er gelukkig vele. Het is de kunst om gewoon te beginnen en 
samen te zorgen voor een warme marktplaats waar burgers, woning-
zoekenden, gemeente, woningbouw- en huurdersvereniging samen-
werken. Hierdoor kunnen mensen makkelijker in een passende wo-
ning terecht komen en worden er eindelijk weer andere woningen 
gebouwd dan dure koophuizen.”
 
Voorstellen
De PvdA presenteerde deze avond ook twee voorstellen, welke men bij 
de behandeling van de begroting in de raad in stemming wil brengen. 
Eén voorstel om de huur van mensen die van een grote naar een meer 
passende woning verhuizen enkele jaren te bevriezen om zo te zorgen 
voor doorstroming. En een voorstel om te onderzoeken of ook in de 
Bilt goedkope huurwoningen kunnen worden gebouwd. Deze wonin-
gen mogen inclusief elektriciteit niet meer dan 550 euro per maand kos-
ten. Deze alternatieve manier van duurzaam bouwen is onlangs gestart 
in Almere en zou één van de oplossingen voor ons tekort aan betaalbare 
woningen kunnen zijn.                                         (Erik van Esterik)Verkeer A28 gaat hard zat

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks in De Bilt wil, dat het College, samen met de 
gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug actie onderneemt tegen de 

voorgenomen snelheidsverhoging op de A28.

GroenLinks voorziet meer geluids-
overlast voor omwonenden en een 
verslechtering van de luchtkwali-
teit door een toename van fijnstof 
en CO2. Ook de inwoners van De 
Bilt aan de Utrechtseweg nabij de 
onderdoorgang van de snelweg 
zullen hier aanzienlijke hinder van 
ondervinden.

Bezwaar
Het kabinet wil de snelheid op de 
A28 ter hoogte van Zeist en Maarn 
ook overdag verhogen naar 130 
km/u. Het voornemen daartoe werd 
op 8 september gepubliceerd in de 

Staatscourant en tot en met 20 ok-
tober is het mogelijk om hierop zo-
genaamde zienswijzen in te dienen. 
Het College van B en W van Zeist 
gaat van deze mogelijkheid gebruik 
maken om zijn bezwaren tegen 
de snelheidsverhoging kenbaar te 
maken. De verantwoordelijke wet-
houder van de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug heeft verklaard te willen 
onderzoeken of op regionale schaal 
actie kan worden ondernomen.

Vragen
GroenLinks De Bilt dringt er nu 
door middel van schriftelijke vra-

gen op aan om vanuit De Bilt hier 
positief op te reageren. 
De fractie wil weten of het Col-
lege de mening van GroenLinks 
deelt dat het verhogen van de 
maximumsnelheid op de A28 een 
negatief effect zal hebben op de 
luchtkwaliteit en de geluidsover-
last in de aangrenzende woonge-
bieden. 

Ook wordt gevraagd of het Col-
lege wellicht al gebruik heeft ge-
maakt van de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen.  

(Henk Zandvliet)

Bewonersavond 
Maandag 24 oktober 2016 organiseert Wijkraad De Leijen de jaar-
lijkse  informatieve bewonersbijeenkomst, dit keer ingeleid door 
wethouder Hans Mieras. Bewoners worden bijgepraat over onder 
andere de stand van zaken bij de ondertunneling en de plannen van 
de gemeente omtrent de afvalscheiding. 

Daarnaast zullen ook de wijkbeheerder van de SSW en de wijkagenten 
een presentatie geven. Uiteraard is er volop gelegenheid om met elkaar 
in gesprek te gaan. 
De avond start om 19.30 uur in de recreatiezaal van Zorgcentrum De 
Bremhorst aan de Jan van Eijklaan in Bilthoven.               (Hetty Loeb)

Duidelijk: ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en 
geleiders van rij- of trekdieren of vee. Hier mag je niet inrijden, je mag 
hier wel als voetganger doorlopen.

De openstaande slagboom maakt het het sluipverkeer wel weer erg 
gemakkelijk. Dit weekeinde was de slagboom geopend, vanwege de 
afsluiting van de spoorwegovergang in Hollandsche Rading.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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)

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

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

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan • Readshop
• Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • 
kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding 

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail,
tekstschrijven of andere business 

ondersteunende activiteiten.

Extra power nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak dan gebruik 

van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

GRIJP UW KANS
 

Al het speelgoed

25% korting
Dit geldt voor alle speelgoed van:

Siku, Bruder, Rolly Toys, spellen,
poppen, knutseldozen

en nog veel meer.
 

Sla nu uw slag voor Sinterklaas
kom voor het te laat is.

 

E Schuurman
Westbroeksemolenweg 24

3615AH Westbroek
tel 0346281660

SPECULAAS-
BROKKEN

de lekkerste
volgens eigen recept

nu
€ 3,95

LAATSTE WEEK!

€ 1,30

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

Winter actie!
Train je zomer kilo’s eraf!

Pak nu maximale korting op uw jaarabonnement!

Jaarabonnement 1 x per week
VAN: € 399,- NU: € 360,-

incl. Fysio Fitness Visscher sporttas

Jaarabonnement onbeperkt
VAN: € 504,- NU: € 459,-

incl. Fysio Fitness Visscher sporttas

Jaarabonnement 1 x per week
Studenten/65+ tarief

VAN: €361 ,- NU: € 322,-
incl. Fysio Fitness Visscher sporttas

Jaarabonnement onbeperkt 
Studenten/65+ tarief

VAN: € 434,- NU: € 389,-
incl. Fysio Fitness Visscher sporttas 

Ruigenhoeksedijk 21 Tel: 0346-212412 (Groenekan)
3737 MP  Groenekan Tel: 0346- 212032 (Maartensdijk)
Maertensplein 98 (Dijckstate) www.ffvisscher.nl
3738 GR Maartensdijk info@ffvisscher.nl

√ Per jaar kan je via een wijzigingsformulier maximaal 1 maand vakantie opnemen.
√ Deze aanbieding is geldig t/m januari 2017.
√ Alle Abonnementen worden stilzwijgend verlengd met 1 periode van een maand.
√ Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand.
√ Er is geen restitutie mogelijk bij afname van een abonnement.
√ Op deze abonnementen zijn de algemene voorwaarden van toepassing
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Ledenvergadering Woonspraak

Donderdag 27 oktober 2016
Servicecentrum Maertensplein 96, Maartensdijk
Aanvang 19.30 uur

Gastspreker thema Wonen & Welzijn
Mw. J. Bekkers-van Rooij, bestuurder SSW.

Meer info: 030 - 2292290
www.woonspraak.nl

advertentie

Jelle van der Zee 
laat De Griffel swingen

door Guus Geebel

‘We krijgen maandelijks gemiddeld wel tien keer de vraag wanneer Jelle weer komt optreden’, 
vertelt Leonie Ceelen van restaurant De Griffel in De Bilt. ‘Ze weten dat ze hier moeten zijn, 

want als Jelle van der Zee met zijn Spiegeltent Swingband in de gemeente optreedt is het hier.’ 
Op donderdag 27 oktober treedt de band weer op. 

‘We gaan vanaf negen uur spelen 
en kort daarna reiken we het eerste 
exemplaar van onze nieuwe cd uit 
aan een mystery guest, hopelijk de 
nachtburgemeester van De Bilt’, 
aldus Jelle van der Zee. ‘We had-
den graag de dagburgemeester hier 
gehad, maar die kan niet vanwege 
de raadsvergadering die avond. 
Dit is wel weer een hoogtepunt 
in mijn carrière. Er zijn al eerder 
cd’s uitgebracht en ik denk dat dit 
de vijfde is. Verder zijn er twee el-
pees uitgekomen en in 1959 is er 
een 78-toerenplaat gemaakt. Die is 
opgenomen in het toen bestaande 
Hotel De Schouw in Bilthoven.’

Heel Europa
Jelle van der Zee (1938) is gebo-
ren en getogen in de gemeente De 
Bilt. ‘Ik woon met mijn vrouw An-
nemieke in de bossen in De Bilt en 
heb iets met dit dorp.’ Hij noemt 
zichzelf een local bastard. Jelle was 
begin jaren tachtig bij de opening 
van De Griffel. In 1979 vond hij in 
een schuur in België een lang niet 
gebruikte nostalgische danssalon 
uit de twintiger jaren. Hij ziet de 
met spiegelwanden versierde salon 
helemaal zitten voor zijn jazzband. 

Hij koopt de salon en geeft die de 
naam Spiegeltent. ‘Ik heb met die 
tent door heel Europa gereisd en 
ze noemden mij Mister Spiegel. 
We waren op festivals in Londen, 
Edenburgh, Hamburg, Berlijn en 
kregen altijd prominente plaatsen. 
In Utrecht stonden we op het Jans-
kerkhof en in Amsterdam op het 
Museumplein. Voor het vervoer 
van de tent had ik twee opleggers. 
We werden overal met open armen 
ontvangen en tegemoet gekomen. 
In De Bilt deed de gemeente ech-
ter moeilijk. We hebben een heel 
traject moeten afleggen om de ge-
meente te overtuigen dat we ons 
aan de regels houden. Uiteinde-
lijk kregen we een vergunning om 
twaalf keer per jaar luidere muziek 
te maken.’

Levende muziek
De spiegeltent stond in het voor- 
en najaar en in de zomer bij zijn 
huis in De Bilt tussen Beerschoten 
en het Panbos. ‘We hebben hier 
fantastische topbands gehad zoals 
de Hermes House Band uit Rot-
terdam. Het was ook een trouw-
locatie. Mijn vrouw Annemieke 
verzorgde daar alles voor. In het 

begin mochten de mensen bij een 
bruiloft of jubileum ook de band 
erbij hebben. Zo ben ik ook aan 
de muzikanten gekomen in Neder-
land. Na verloop van tijd werd de 
vraag om levende muziek minder, 
omdat mensen goedkoper een DJ 
konden inhuren. Ook speelde mee 
dat mensen graag een beetje wil-
len praten tijdens een bruiloft. Bij 
de laatste feesten die we er hadden 
was er alleen nog maar een DJ die 
wezenloos plaatjes stond te draai-
en. We besloten in 2012 te stoppen 
en hebben de tent toen verkocht. 

Iedereen welkom
‘Muziek uit de jaren zestig is nu 
popie. De jazzmuziek uit de ja-
ren veertig en vijftig krijgt min-
der aandacht. Drummer Martien 
Beenen heeft de toptijd met de 
Dutch Swing College Band nog 
meegemaakt. Mijn publiek wordt 
ook ouder en je heb best kans dat 
ik als enige op het laatst nog op 
het podium sta en bij de deur kijk 
waar mijn publiek blijft. Wij spe-
len gemiddeld nu één concert in de 
maand door het hele land en repe-
teren bij mij thuis. Daar hebben we 
afgelopen zomen de cd gemaakt. 

Jazz- en swingliefhebbers moeten 
het optreden niet missen en beslist 
komen op donderdag 27 oktober. 
Jelle zingt en is trompettist bij 
de Jelle van der Zee Spiegeltent 
Swingband. Hij is ook de racon-
teur die op luchtige wijze vertelt 
over het ontstaan van de Traditio-
nal New Orleans jazz tot de Chica-
go swing en van Mack The Knife 

tot What A Wonderful World. De 
band die in De Griffel optreedt 
bestaat verder uit klarinetvirtuoos 
Hans Verheul, drummer Martien 
Beenen, bassist Jacques Kingma, 
trombonist Eelco van Velzen en 
gitarist Henk Sprenger. Het pro-
gramma begint om 21.00 uur en 
iedereen is welkom. Het duurt tot 
ongeveer 23.00 uur. 

Jelle van der Zee en Leonie Ceelen in De Griffel bij het beeld dat Jits Bakker van Jelle maakte.

Charles Sherell in het Weeshuis 
Na de succesvolle Talk the Talk met Claudia de Breij is op 29 oktober a.s. om 20.30 uur 

Maartensdijker en internationale artiest Sweet Charles Sherell te gast
in het Weeshuis van de Kunst.

Charles, geboren in Nashville Ten-
nesse, speelde al vroeg drums met 
Jimi Hendrix en Billie Cox woon-
achtig in dezelfde stad. Later leerde 
Sweet Charles gitaar spelen van 
Curtis Mayfield, in ruil voor het 
wassen van zijn auto en speelde uit-
eindelijk mee in de begeleidings-
band van Aretha Franklin. In 1968 
trad hij toe tot de band van James 
Brown. In de 70er jaren speelde 
hij bij de JB’s en bracht een eigen 
album uit onder de naam Sweet 
Charles for Sweet people.

Charles Sherell komt speciaal voor 
Funk en Soul muziekliefhebbers 

en podiumkunstenaars, amateur en 
professionals naar het Weeshuis 
van de Kunst. In de intieme set-
ting van het Weeshuis zal hij aan 
een select gezelschap antwoord ge-
ven op gerichte vragen over Soul-
muziek, zijn tijd bij onder andere 
Aretha Franklin, James Brown, en 
zijn eigen werk. Om teleurstelling 
te voorkomen kan men zich be-
ter voor 27 oktober aanmelden bij 
info@hetweeshuisvandekunst.nl; 
ook voor meer informatie.

Sweet Soul Charles Sherell
treedt op.

Bijscholing 
automobilisten

Maandag 17 oktober werden in twee groepen weer totaal 42 automobi-
listen middels een 50+ -cursus bijgeschoold. De deelnemers kwamen 
allen uit de gemeente De Bilt. De cursus werd gegeven in en vanuit het 
H.F. Witte Centrum in De Bilt. Aan het einde ontving iedere deelnemer 
een ‘Bewijs van Deelname’ en een naslagwerk (theorie uit handen van 
wnd. burgemeester Bas Verkerk.

De deelnemers van de middagsessie met burgemeester Verkerk.
[foto Reyn Schuurman]

Dames-trimgroep jarig

De in 1976 opgerichte trimgroep met als doel ‘conditietraining’ voor 
de Bilthovense hockeysters, is in de jaren uitgegroeid tot een hechte 
damesgroep, die iedere dinsdagochtend in de bossen van Beerschoten 
gaat trimmen en na afloop, ook al 40 jaar te gast is in de Biltse Hoek.

(Ank van Dijk)
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Voordeel

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

100

100

100

100

Jumbo
bakmix
kruidcake, boerencake, 
� jne cake of appeltaart
2 pakken
van

€1,58

Geldig van donderdag 20 t/m zaterdag 22 oktober 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo
eieren 
M doos, 10 stuks
van

€1,89

Jumbo
Roomboter
pakje 250 gram
van

€1,25

Goudreinetten

per kilo
van

€1,99
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Jaren durende strijd voor uitkering 
zwangerschapsverlof

door Walter Eijndhoven

Het gevecht tegen de verzekeringsmaatschappijen duurt nu al meer dan elf jaar.
De ene juridische procedure volgt de andere op en nog steeds is de strijd, niet gestreden.

Ondanks alle tegenslagen geeft Bettina Brouwer uit De Bilt niet op.
Haar rechtvaardigheidsgevoel zegt gewoon door te gaan

voor die uitkering, tot de laatste snik.

‘Het is gewoon niet eerlijk’. Zo be-
gint Bettina Brouwer, eigenaresse 
van Mode Atelier Bettina uit De 
Bilt. Zij vervolgt haar verhaal: ‘Na-
dat ik was bevallen van mijn eerste 
kind, kon ik gewoon aanspraak ma-
ken op een uitkering’. Maar na de 
bevalling van haar tweede kind, in 
2005, gold opeens een heel andere 
regeling. Om aanspraak te maken op 
een zwangerschapsuitkering, moest 
de ondernemer een speciale ver-
zekering afsluiten. Brouwer: ‘Die 
verzekering had ik ook afgesloten, 
maar in de voorwaarden stond dat 
ik in de eerste twee jaren niet zwan-
ger mocht worden. Nou, ik had in-
middels zo te smaak te maken, dat 
ik graag een tweede kind wilde. En 
binnen twee jaar was ik opnieuw 
zwanger, maar had ik geen recht op 
betaald zwangerschapsverlof’. 

Manco
Volgens Brouwers advocaat Irene 
van Hest van FNV Zelfstandigen 
kwam deze regelgeving door een 
manco in de wetgeving destijds. 
De staat liet zwangere zelfstandi-
gen aan hun lot over en zij moes-
ten maar aankloppen bij particu-
liere verzekeraars. In de vier jaar 
die volgden, kreeg de politiek heel 
wat klachten van zzp’ers over zich 
heen. Mede dankzij de FNV werd 
uiteindelijk alles teruggedraaid en 
kregen zowel werknemers als on-
dernemers weer recht op betaald 
zwangerschapsverlof.

Verenigde Naties
Toch was het leed nog lang niet 
geleden voor Brouwer. Zij vertelt: 
‘Door de toenmalige wetgeving 
zou ik inderdaad geen recht heb-

ben op betaald zwangerschaps-
verlof, maar een verdrag van de 
Verenigde Naties stak daar een 
stokje voor. Volgens dit verdrag 
zouden vrouwen, ook tussen 2004 
en 2008 gewoon hun rechten be-
houden op zwangerschapsverlof. 
Met deze wetenschap startte ik, 
samen met vijf andere gedupeer-
den en met hulp van FNV Zelf-
standigen, diverse rechtszaken’. 

Helaas waren de rechters het niet 
eens met dit verdrag van de Ver-
enigde Naties en zelfs de Hoge 
Raad verwees het verzoek van 
Brouwer en collega’s naar de 
prullenbak.Ten einde raad stapten 
de ondernemers naar het VN-co-
mité. En ja hoor, daar kregen zij 
hun gelijk. Brouwer: ‘Nu denk 
je zeker “eind goed, al goed?”. 

Mis! Nadat wij de uitspraak van 
het VN-comité op zak hadden, 
gingen wij naar minister Asscher 
van Sociale Zaken. Hij vond het 
allemaal erg vervelend voor ons, 
maar wilde niets doen’. 

Hoger beroep
Nu, na elf jaar sleept de hele zaak 
nog altijd voor Brouwer en haar 
vijf collega’s. Tot woensdag 28 
september jongstleden. Die be-
wuste dag kreeg zij een brief van 
de rechtbank in Utrecht. Brouwer 

zou alsnog, met terugwerkende 
kracht, 4.000 euro ontvangen. 
Brouwer: ‘Ik word er niet bepaald 
rijk van, maar voor mij is het een 
principe kwestie geworden. Ein-
delijk, na elf jaar krijg ik, waar ik 
recht op heb’. Echter, de toekomst 
had nog iets extra’s voor haar in 
petto. Nog diezelfde week kreeg 
Brouwer een schrijven van UWV: 
zij gaan in hoger beroep tegen de 
uitspraak van de Utrechtse recht-
bank. Brouwer:’Het zal toch niet 
weer opnieuw beginnen?’ 

Bettina Brouwer aan het werk in haar atelier.

Raadsmeerderheid wil onderzoek 
fietsstraat Jan Steenlaan

door Henk van de Bunt

Een meerderheid in de Biltse gemeenteraad wil dat het College van B en W de mogelijkheid 
gaat onderzoeken om de Jan Steenlaan in Bilthoven in te richten als fietsstraat.

Dat bleek tijdens de vergadering van de commissie Openbare Ruimte op 13 oktober,
waarin werd gesproken over de verkeersveiligheid voor de fietsers

(gem. 2400 per dag) na de opening van de onderdoorgang
van de spoorbaan aan de Leijenseweg.

Aanleiding is de verkeersrappor-
tage Jan Steenlaan, die de raad 
tussen neus en lippen in het Mede-
delingenblad van het College ont-
ving en waarbij Verkeersplatform 
en wijkverenigingen niet actief op 
de hoogte waren gesteld. Krischan 
Hagedoorn (PvdA): ‘In de rappor-
tage wordt klip en klaar voor de 
goedkoopste optie gekozen. Men 
gaat hiermee voorbij aan het feit 
dat een vrij liggend fietspad de 
beste optie is voor de verkeersvei-
ligheid, terwijl daar toch toe wordt 
opgeroepen in de motie van janu-
ari 2015’. Henk Zandvliet (Groen-
Links): ‘B en W had een groot 
aantal varianten onderzocht en 
concludeerde dat de beste daarvan 

(een vrij liggend fietspad aan de 
noordzijde van de Jan Steenlaan) 
om financiële redenen onhaalbaar 
was. Daarom wilde het College in 
feite de situatie herstellen van voor 
de werkzaamheden aan de onder-
doorgang, aangevuld met snelheid 
remmende maatregelen’.

Fietsstraat
Hagedoorn vervolgt: ‘Alle fracties 
verenigden zich rond het punt, dat 
de door het College voorgestelde 
variant, namelijk de situatie zoals 
die was (dus 2 richtingsverkeer) 
aangevuld met een extra fietsers-
oversteek (van Jan Steenlaan naar 
rotonde), de verkeerde keus is, ze-
ker met de te verwachten grotere 

verkeersdruk na de bouw van de 
Timpe’. In de Raadscommissie-
vergadering pleitte GroenLinks 
raadslid Henk Zandvliet om ook 
de variant van een fietsstraat te on-
derzoeken en hij werd daarin bij-
gevallen door vrijwel alle fracties: 
‘In tal van andere gemeenten zijn 
hiervan goede voorbeelden te vin-
den. Recent nog werden in de stad 
Utrecht de Maliesingel en de Tol-
steegsingel als fietsstraat ingericht. 
De auto is hier ‘te gast’, gekoppeld 
aan een maximumsnelheid van 30 
km/uur’.

Motie
Krischan Hagedoorn en Michiel 
van Weele(D66) werken nu na-
mens 10 partijen aan een motie 
voor de raadsvergadering van 27 
oktober. Van Weele: ‘Een motie 
moet ter bespreking in de raad, er 
is geen voorstel van het College, 
de raad moet het zelf agenderen. 

Het is ook mooi richting inspre-
kers, de fietsers en de Wijkraad 
Leijen om met één voorstel te ko-
men vanuit de raad’. De indieners 
noemen o.a. de volgende onder-
werpen in de in te dienen motie: 
Onderzoek variant fietsstraat, uit-
werking kosten vrij liggend fiets-
pad, waarbij de provinciale fiet-
serssubsidie ook wordt onderzocht 
en metingen conform de wens van 
de Wijkraad. In de motie zal ook 
worden gevraagd naar onderzoek 
van de goedkope (circulatie-vari-
ant), zoals Beter De Bilt voorstelt. 
Peter Schlamilch (Beter De Bilt) 

hierover: ‘De fietsstraat klinkt aan-
trekkelijk, maar het is niet gezegd 
dat die ook veiliger is, en veilig-
heid moet voorop staan. Wij zien 
ook veel in ons plan: het brengt 
meer veiligheid voor fietsers dan 
in het voorstel van de gemeente, 
minder kosten (het meeste staat 
er al en kan makkelijk getest wor-
den), geen onteigening van gron-
den en geen bomenkap’. 

Conclusies
Hagedoorn en van Weele zullen er in 
de motie ook op aandringen de con-
clusies van al deze zaken eerst aan 
het Verkeersplatform en de Wijkraad 
voor te leggen en dit eerst dan met 
deze zienswijzen aan te bieden in de 
vorm van een raadsvoorstel en tot de 
realisatie van een door de raad ver-
kozen oplossing het Verkeerscircu-
latieplan te blijven handhaven.

Jubileumjaar Historische 
Verenigingen

Maandag 10 oktober gaf Rob Bonhof de aftrap op het 
Groenhorst- College voor het jubileumjaar van de Historische 

Vereniging Maartensdijk en de Historische Kring
‘dOude School in De Bilt.

In het project maakt een aantal leerlingen een aantal filmclips aangaan-
de de historie van hun eigen omgeving Maartensdijk-Groenhorst-om-
geving. Deze clips worden met mobiele telefoons, iPads en wellicht la-
ter met ‘echte’ camera’s geschoten. De uitzenden zijn dan op YouTube 
Canals en Regio TV de Bilt.

Specialisten
Bonhof: ‘We proberen dit project vergezeld te laten gaan met extra les-
jes van specialisten van buiten de scholen, historicus, cameramensen, 
wie we maar kunnen vinden. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk 
voor het product, ze doen dus zelf het script, presentatie, opnames, ver-
haallijn en editing. De scholen die meedoen zijn Groenhorst, Oranje-
Nassau, Het Nieuw Lyceum en mogelijk De Werkplaats’. [HvdB]

De leerlingen van het Groenhorst zijn er klaar voor.
[foto Reyn Schuurman]

Raadsbreed initiatief voor veilig fietsen op de Jan Steenlaan. Raadsfractie- 
en raadscommissieleden van De Bilt willen een onderzoek naar alle 
(fiets-)verkeersmogelijkheden in de Jan Steenlaan in Bilthoven. 
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BOL.KOM
NAAR SOEST

Laat je niet punt-commen, kom gewoon naar Soest naar 
bloembollen-bolwerk ‘t Vaarderhoogt (hét bollencentrum voor 
ons állemaal) voor die superaanbieding kwaliteits bloembollen. 

Tulpen, Hyacinten, Narcissen, 
Krokussen, Sneeuwklokjes, 
Amaryllissen, Gladiolen, 
Verwilderingsbollen en tal-
loze gemengde bol-
pakketten. Zóveel 
variatie vindt je 
nergens anders op 
de wereldbol. 

ons állemaal) voor die superaanbieding kwaliteits bloembollen. 

Op alle bloembollen, losse 
bollen, of verpakt in zak, tas of 

kist, nú een kassakorting van 

25%
Tulpen, Hyacinten, Narcissen, 
Krokussen, Sneeuwklokjes, 
Amaryllissen, Gladiolen, 
Verwilderingsbollen en tal-
loze gemengde bol-

bollen, of verpakt in zak, tas of 
kist, nú een kassakorting van 

Ook elke zondag open 

van 12.00 tot 17.00 uurDorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

Geldig t/m 
dinsdag 25 oktober

Ik word beroerd 
van dat 

internet..
Hoe kan ik ooit  

kiezen?

Gewoon naar 
Vink 

Witgoed

zoveeeeel
koelkasten!!!

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor goede voorlichting,

correcte afl evering en installatie. 
Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

Waar 
krijgt u

écht advies?

Kopen op internet? We willen weer
advies en graag zien wat we kopen!

MOBIEL, STIL 
ÉN KRACHTIG

ACCUMOTORZAAG
MSA 160 C-BQ
(zonder accu en lader)

€ 299
i.p.v. € 349

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
Dorpsweg 47 B • 3738 CA Maartensdijk
0346-212602 • 06-83441153
www.lmbvanginkel.nl

Deze actie is geldig tot en met 16 december 2016

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

RUNDER RIB EYE

Voor de liefhebbers. In een heerlijke pepermarinade; 

kort bakken als biefstuk en smullen maar!!
100 gram 2,35

RUNDER BAVETTE ROLLADE

Iets aparts. Lekker bijzonder met o.a. bavette, 

bladspinazie, rauwe ham & kruiden
100 gram 3,35

KIPBURGERS

Van 100% kip gemaakt dus lekker zacht, zachtjes 

braden in ruim boter; ca. 8 min.
100 gram 1,35

HERFST ROLLETJE

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. biefstukschnitzel, 

kaas, pesto & parmaham; ca. 6 min. braden
100 gram 2,25

MAGRET DE CANETTE

Uit onze wildhoek: met een klein randje vet; mooie één 

persoons, 6-7 min. bakken
100 gram 2,45

BLACK ANGUS RIBLAPJES

120 dagen graan gevoerd. Smelt in de pan. Super 

smaakvol voor uw stoofpot; ca. 1½ tot 2 uur
100 gram 1,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 17 oktober t/m zaterdag 22 oktober. Zetfouten voorbehouden.

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Out� ts Boots Accessories

Laarzenactie
Alle

laarzen
€ 250,-

Jodpuhrs
€ 195,-

Bezoek
ook ons
outlet 

gedeelte!

Blessed by
Comfort

Wil jij ook Vierklank bezorger worden?
De onderstaande wijken zijn nog beschikbaar!

Wijk 111: Soestdijkseweg Noord (vanaf nr. 303)
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten Katelaan
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan 
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 126: Geertgen tot St.Janslaan, Rembrandtlaan, Rogier van der Weydenln
Wijk 132: Acacialaan, Eikenlaan, Esdoornlaan, Haagbeuklaan, Iepenlaan, Kastanjelaan,
 Lindelaan, Berlagelaan Noord
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan, Albert Cuyplaan,
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 
Wijk 186: PC Staalweg en C. de Haasweg



 De Vierklank 11 19 oktober 2016

Snel internet voor Utrechts 
platteland stap dichterbij

Provincie en gemeenten tekenen intentieverklaring 
Op woensdag 28 september is de intentieverklaring ‘Snel internet in het buitengebied van de 

provincie Utrecht’ ondertekend. Hiermee slaan de Provincie en de gemeenten de handen ineen 
om het Utrechtse platteland van snel internet te voorzien. ‘Een goede internetverbinding is 

noodzakelijk voor tal van maatschappelijke en economische activiteiten en dat
geldt zeker ook voor ons buitengebied’, aldus gedeputeerde Bart Krol.

 
Digitale bereikbaarheid is tegen-
woordig zowel voor werk als privé 
een onmisbaar en bijna vanzelf-
sprekend onderdeel van het dage-
lijkse leven. Bijna 12.500 adressen 
op het Utrechtse platteland zijn, 
in tegenstelling tot stedelijke ge-
bieden, echter niet aangesloten op 
breedband internet. De provincie 
Utrecht vindt het belangrijk dat al 
haar bewoners over een snelle en 
betrouwbare internetverbinding 
kunnen beschikken. Dit is ook 
van belang om de economische en 
maatschappelijke kansen van het 
platteland te vergroten en te ver-

sterken. Daarom heeft de provincie 
1 miljoen euro beschikbaar gesteld 
om de aanleg van snel internet hier 
mogelijk te maken.
 
Witte adressen
Met het ondertekenen van de inten-
tieverklaring zetten de partijen de 
eerste stap om ook de laatste ‘witte 
adressen’ in de provincie Utrecht 
van snel internet te voorzien. De 
komende tijd zullen provincie en 
gemeenten kritisch bekijken wat 
er nodig is om snel internet in het 
buitengebied mogelijk te maken. 
De intentie is eventuele obstakels 

te minimaliseren en te onderzoeken 
of de bewoners open staan voor een 
sneller internet tegen een meerprijs 
ten opzichte van de kernen. Op 
deze manier willen de partijen bete-
re voorwaarden creëren om (markt)
partijen aan te trekken, welke mo-
gelijk volgend jaar al met de aanleg 
kunnen starten. De gebiedscom-
missie Utrecht-West en gebieds-
coöperatie O-gen gaan dit de ko-
mende maanden met de gemeenten 
verder uitwerken. De ambitie is dat 
ook het Utrechtse platteland in de 
periode 2017-2019 snel internet ter 
beschikking heeft.

Planetenbuurt klaagt 
over onveilige situatie

De werkzaamheden in de Planetenbuurt veroorzaken nogal wat ongemak 
voor omwonenden en bezoekers. 

Peter Klarenbeek uit De Bilt 
meldt dat er als gevolg van de 
werkzaamheden een onveilige 
verkeerssituatie is ontstaan met 
kerende en draaiende auto’s op de 
hoofdroutes. Grote auto’s lopen 
vast op de Jupiterlaan en Stee-
nen Camer en omleidingsinfo op 
aanrijroutes staat niet of slecht 
aangegeven. Daarnaast baren de 
veel aangebroken plaatsen met 
losliggende onderdelen en niet 
opgeruimd vuil hem zorgen even-
als de hoeveelheid zwerfvuil in de 
buurt. 

Dick de Jager van de gemeente 
beaamt dat er deze periode veel 
werkzaamheden plaatsvinden in 
de wijk. ‘Wij hebben de inwo-
ners daarover onder andere met 
een nieuwsbrief geïnformeerd. 
Ter voorbereiding op het aanleg-
gen van nieuwe rioleringen heb-
ben de nutsbedrijven hun kabels 
en leidingen vernieuwd/verlegd. 
Daarvoor was het nodig op enkele 
plekken de Planetenbaan ‘over te 
steken’ door een sleuf te graven. 
Het doorgaande verkeer op de Pla-
netenbaan is hierdoor enkele da-
gen gestremd geweest. Deze werk-

zaamheden begonnen maandag  
10 oktober en zijn vrijdag 14 ok-
tober in de loop van de dag afge-
rond, volgens planning. In deze 
dagen is met gele borden en om-
leidingsroute ingesteld geweest 
waardoor de bewoners in de wijk 
(uiteraard) hun woningen konden 
blijven bereiken. De situatie is 
sinds vrijdag dus weer terug bij 
het oude voorlopig. Ook op onze 
pagina www.debilt.nl/projecten 
vind je meer informatie over wat 
we allemaal gaan doen om de wijk 
fraaier te maken. Dat kan helaas 
niet zonder enige overlast; het 
enige dat de aannemer kan doen 
is om deze tot een minimum te 
beperken en dat de gemeente haar 
inwoners goed bijgepraat houdt 
over de voortgang van de werk-
zaamheden. Buurtbewoners die 
ondanks de inspanningen van de 
aannemer en de gemeente hinder 
ervaren van losliggend materiaal, 
niet opgeruimd vuil of anderszins, 
kunnen dit het best bij de gemeen-
te melden via www.debilt.nl of 
door middel van een telefoontje 
naar (030) 22 89 411; onze bui-
tendienst handelt deze meldingen 
dan af.

Top’s Edelgebak 
maakt beste brokken

Patisserie Top’s Edelgebak uit Bilthoven, heeft ook dit jaar de 
eerste prijs gewonnen bij de provinciale Speculaasbrokken-
keuring van het Gilde van de betere banketbakkers Heerlijk & 
Heerlijk. Ook in 2015 waren ze de beste brokkenmaker uit de 
provincie.

Binnen Heerlijk & Heerlijk, het gilde van de Betere Banketbakkers, 
staat kwaliteit bovenaan. Alle aangesloten banketbakkers hebben 
een eigen bakkerij, waar ze hun producten zelf maken. Regelmatig 
vindt er overleg en productvergelijkingen plaats om zo de kwaliteit 
van eenieder nog verder te verbeteren. Als extra wordt ieder jaar 
deze competitie georganiseerd. 

Keuring
Voor de competitie leverde Top’s Edelgebak zijn heerlijkste brokken 
af voor de keuring ‘Beste Brokkenmaker 2016’. Bijna 50 banket-
bakkers streden om de fel begeerde titel. De jury sprak zich lovend 
uit over de brokken van Top: ‘Deze brokken hebben de perfecte 
verhouding tussen een lekkere zoete en volle roomboter smaak en 
tijdens het eten komt ook een heerlijke speculaas melange naar bo-
ven. Daarnaast is de brok heerlijk bros, maar ook weer niet te krui-
melig. Kortom een brok die je achter elkaar op eet als je eenmaal 
begonnen bent.’

Top’s Edelgebak krijgt de award voor beste provinciale speculaasbrok-
kenbakker uitgereikt.

Bestuurders van provincie en gemeenten staan achter een snellere internetverbinding op het platteland.

Het is nog even behelpen in de Planetenbuurt. [foto Reyn Schuurman]
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Bel 0346 - 213426 of mail info@floorrolluiken.nl of schrijf
naar Floor Rolluiken, Postbus 23, 3738 ZL  Maartensdijk

Wij zijn een dynamisch bedrijf, gevestigd in Groenekan,
gespecialiseerd in het plaatsen van

beveiligingsrolluiken
in heel Nederland en zijn op zoek naar nieuwe collega’s. 
Het betreft afwisselend, verantwoordelijk werk in fulltime
dienstverband.

Wij willen heel graag in contact komen met een

ervaren rolluikmonteur
Ervaring met zware rolluiken, brandwerende rolluiken,
zonweringbranche rolluiken of overheaddeuren is
belangrijk.

Tevens hebben wij nog plaats voor een

HulPmonteur
Een interne opleiding behoort tot de mogelijkheden. Ben je 
handig en weet je van aanpakken? Reageer dan snel!

bekijk onze site eens voor een indruk:
www.floorrolluiken.nl

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

BeeKk in Beeld
is groot succes

De expositie 'BeeKk in Beeld', georganiseerd door Kunstkring BeeKk, vond voor het derde 
achtereenvolgende jaar plaats. Net als de vorige keren in een leegstaand pand. Dit keer stond 
het oude ING gebouw aan het Vinkenplein ter beschikking.

Deze 2 daagse tentoonstelling heeft afgelopen weekend veel bezoekers getrokken. Men 
vond de expositie zeer geslaagd. Er was een grote diversiteit in kunstvormen en stijlen en 
alle kunstenaars waren zelf aanwezig om hun werk toe te lichten. Menig bezoeker ging 
geïnspireerd weer huiswaarts. Velen bleven lang napraten onder het genot van een kopje 
koffie. Het mooie gebouw zelf (de voormalige ING bank), dat binnen kort zal worden afge-
broken om ruimte te maken voor het nieuwe centrum, werd met weemoed bekeken. Ook de 
architect van het gebouw had de gelegenheid te baat genomen om het pand nog een laatste 
keer te bekijken. De kunstenaars

Geslaagde première 
van ‘Assepoes’

Een sprookje. Dat is en blijft 'Assepoester' door de 
eeuwen heen, hoewel het in de familievoorstelling 
van de Maartensdijkse toneelgroep Sojater een 
sprookje met een pittig hedendaags en humoris-
tisch randje is geworden. 

Met een eigenzinnige Assepoes (Petra Vleeshak-
ker) en haar dreinende vader (Karel de Jong) en 
vertederende petemoei (Angelique Kerkhof), een 
aalgladde stiefmoeder (Hanneke de Groot) en haar 
oervervelende maar oerkomische dochters (Mar-
jan Oelderik en Liesbeth Wellner), een koningin 
(Anja Metselaar) die het oudere zusje van Máxima 
zou kunnen zijn, een liefdevolle lakei (Kees Mul) 
die teleurgesteld naar Zanzibar vertrekt en een he-
leboel andere onverwachte maar ontzettend leuke 
personages. 

Minstens zo leuk is dat het in de Vierstee moge-
lijk blijkt om ook op zondagmiddag een zaal vol 
publiek – van piepjong tot stokoud – te krijgen. 
Voor hen liepen de spelers van Sojater zich bij de 
première op 9 oktober het vuur uit de al dan niet 
glazen muiltjes. Én om het de ietwat stille prins 
(Karel de Jong), blond gelokt als Hans Klok, naar 

de zin te maken. Nog twee keer te zien: op zater-
dag 29 en zondag 30 oktober om 15.30 uur in de 
Vierstee. Entree € 6,50, waarvan € 0,50 t.b.v. de 
stichting Vierstee 2.0. Reserveer vlug via:
www.sojater.nl of telefonisch (0346-21 36 35).

Assepoes ontmoet burgemeester.

Burgemeester ontvangt 
VNG-bestuurspenning

Maandag 10 oktober ontving burgemeester Bas Verkerk de VNG-bestuurs-
penning tijdens de Europese Week van de regio’s en steden 2016 in Brussel. 
Deze penning werd hem toegekend voor zijn bestuurswerkzaamheden bij de 
VNG.

Bas Verkerk is vanaf 2001 actief in verschillende VNG-commissies, onder andere 
Lokaal Economisch Beleid. Van 2001 tot 2010 was Verkerk lid van het bestuur 
van de VNG. Van 2010 tot 2016 was hij lid van de VNG-commissie Europa en 
Internationaal. 

hekopeners

Uw hekken 
automatiseren?

Eenvoudig zelf te monteren automatische 
hek- en garagedeuropeners  incl. afstandsbediening. 

Voor uw comfort en veiligheid.

www.hEkopEnEr.nlnEr.nl

J van der Neut en Zn.
Groenekanseweg 9

3737 AA Groenekan 
Telefoon 0346 - 21 12 13 

Internet: www.firmavanderneut.nl

www.hwww.h

Uw dealer

Cor van Vliet hoveniersbedrijf
Dierenriem 7

3738 TP  Maartensdijk
T 06 52 46 82 10

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Is uw tuin al winterklaar?
 

oktober is de maand om de
tuin voor te bereiden op de winter.

 
• Het snoeien van bomen en rozen
• De Bloembollen planten
• De Coniferen verplanten
• Het scheuren van planten
• Het gazon winterklaar maken
• Het afsteken van graskanten



 De Vierklank 13 19 oktober 2016

Succesvol muziekproject 
krijgt vervolg

door Guus Geebel

Op woensdag 12 oktober begon het Kunstorkest aan de tweede jaargang.
Het is een muziekproject waarin de Biltse Muziekschool intensief samenwerkt met de 

Werkplaats Kindergemeenschap, de Julianaschool, Wereldwijs, Reinaerde,
de Koninklijke Biltse Harmonie en de Brandweerharmonie.

De groepen 4 van de scholen kregen 
vorig jaar les in algemene muzikale 
vorming van Joke Firet van de Bilt-
se Muziekschool. Op de Werkplaats 
gaf de eigen muziekdocent de les-
sen. De leerlingen van de groepen 
5 kregen les op het instrument dat 
ze zelf gekozen hadden. Ze kon-
den kiezen uit viool, cello, trompet, 
klarinet, trombone en slagwerk. Ze 
kregen het instrument een jaar lang 
in bruikleen. Dit jaar krijgen de 
nieuwe groepen 4 en 5 deze lessen. 
Leerlingen die vorig jaar in groep 
5 zaten en een instrument leerden 
bespelen kunnen tegen gereduceerd 
tarief op de Muziekschool de mu-
zieklessen een vervolg geven. De 
Julianaschool kreeg dit jaar 70 in-
strumenten ter beschikking. Vorig 
jaar waren dat er 32, maar er zijn nu 
twee groepen 5. 

Initiatieven
Corinne Weeda van het Kunsten-
Huis is projectcoördinator en doet 
het contact met de scholen. Joke 
Firet is inhoudelijk coördinator. Co-
rinne zegt veel steun te hebben aan 
Abdes Kachouti, de beheerder van 
het KunstenHuis. ‘Voor het project 
worden we gesubsidieerd door Kin-
deren Maken Muziek, een initiatief 
van het Oranje Fonds en het Fonds 
voor Cultuurparticipatie. Ook de 
scholen leveren een financiële bij-
drage.’ Het Kunstorkest heeft voor 
de drie scholen 190 instrumenten 
voor het project beschikbaar, waar-
van er 25 gehuurd zijn van het Leer-
orkest in Amsterdam. ‘Onder het 
project Kunstorkest kunnen we niet 
meer scholen plaatsen, maar we zien 
wel dat bij andere scholen ook initia-
tieven met muziek tot stand komen.’

Verbinding
De scholen gaan nu werken aan 
een winterconcert dat in januari 
gehouden wordt. Het eindconcert 
met alle deelnemers vindt net als 
vorig jaar eind mei plaats in het 
H.F. Wittecentrum in De Bilt. ‘Het 
leuke van het project vind ik dat 
het scholen zijn uit verschillende 
wijken die elkaar op deze manier 
ontmoeten’, vertelt Corinne Wee-
da. 

Tijdens het eindconcert hoorde zij 
een van de kinderen zeggen: ‘Hé, 
jou ken ik van het judo. Kinderen 
die elkaar van iets anders kennen 
spelen nu samen in een orkest. Je 
ziet duidelijk verbindingen ont-
staan, zeker als kinderen elkaar 
ook van andere activiteiten kennen 
en daar streven we naar.’

Concerten
‘Wat nu opvalt is dat de start beter 
is dan vorig jaar. Doordat leerlin-
gen in groep 4 muzieklessen ge-
had hebben zijn ze ook vertrouwd 
geraakt met de instrumenten. Het 
eerste jaar heeft duidelijk vruchten 
afgeworpen. Vorig jaar moesten 
we alles over de instrumenten uit-
leggen. Nu kennen ze de verschil-
lende instrumenten en weten hoe 
ze klinken. Ze weten zodoende 
veel beter wat voor instrument ze 
zelf willen gaan bespelen. Ook 
kunnen ze al wat muzieknoten le-

zen. Dat is de progressie die er in-
zit.’ Voor het winterconcert dat per 
school worden gehouden kunnen 
de kinderen bekenden uitnodigen. 
Het eindconcert wordt weer iets 
heel groots. 
Het is nog wel hetzelfde project 
maar we starten met de kinderen 
op een ander niveau en je ziet dat 
het echt zijn vruchten heeft afge-
worpen. De Koninklijke Biltse 
Harmonie en de Brandweerharmo-
nie hebben ook een belang, want 
die kunnen wellicht jonge leden 
aantrekken.

Trombonedocent Martien de Kam geeft les aan leerlingen van groep 5 van de Julianaschool.

De Werkplaats in actie
voor het HDI

Op donderdag 13 oktober waren 
tientallen leerlingen van middel-
bare school De Werkplaats op be-
zoek bij het Helen Dowling Insti-
tuut (HDI). De bijeenkomst was het 
startschot van een schooljaar vol 
benefietacties voor het instituut dat 
psychologische zorg biedt aan men-
sen met kanker en hun naasten. 

Voor het vierde schooljaar op rij 
werken de school en de zorginstel-
ling in Bilthoven samen. De jonge 
ambassadeurs van het HDI orga-
niseren acties om geld op te halen 
voor het HDI. Iedereen kent wel 
iemand met kanker en de leerlingen 
dragen daarom graag een steentje 
bij aan dit goede doel. Zo vertelt 
een leerlinge: ‘Ik heb een familielid 
met kanker. Door geld op te halen 
voor het HDI heb ik het gevoel dat 
ik haar indirect ook help’. 

Benefietacties
In het schooljaar 2016-2017 staan 
vele acties gepland. Van een spon-

sorloop tot bioscoopavond, diner 
tot gala. De benefietacties leveren 
niet alleen een mooi bedrag op voor 
het goede doel, ze geven de leerlin-
gen ook de kans om hun vaardig-
heden te ontwikkelen op het gebied 

van plannen, organiseren en samen-
werken.
‘Het is een prachtige samenwer-
king die we hopelijk nog lang in 
stand houden’, aldus Bram Kuiper, 
directeur van het HDI. 

De Werkplaats komt in actie voor het Helen Dowling Instituut.

Cello’s in de 
Centrumkerk

Mozart zei het al in 1778: wat is vervelender dan één fluit? Twee flui-
ten! Gelukkig geldt dat niet voor de cello: een instrument dat nooit ver-
veelt en waar je er niet genoeg van bij elkaar kunt horen.

De bezoekers, die afgelopen zondagmiddag in de Centrumkerk bijeen 
waren moesten het doen met 2 cellisten, maar wel heel gedreven mu-
sici: de één net afgestudeerd, de ander nog volop in opleiding.

Na een aanvankelijk wat onzekere 4e cellosuite van Bach volgde enkele 
celloduetten van de volstrekt onbekende Russische componist Reinhold 
Glière. Geen topmuziek, maar, afgezien van enkele storende intonatie-
problemen, verrassend om te leren kennen. Daarna kwam de sfeer er 
goed in met enkele solostukken van de zo mogelijk nog onbekendere 
Spaanse componist Gaspar Cassadó, waarna werd afgesloten met en-
kele prachtige duetten van Couperin.

Een prachtig initiatief van Seline Loef, cantrix van de Centrumkerk, 
om de deuren op zondagmiddag gratis open te zetten om daarmee niet 
alleen de buurt te verbinden, maar ook het centrum te verlevendigen.

(Peter Schlamilch) 

Elianne Ardts en Berend Stumphius verrassen de toehoorders in de 
Centrumkerk.

Mirjam Mous 
verzorgt les op HNL

Alle vijf brugklassen van Het Nieuwe Lyceum waren op 11 oktober 
in de gymzaal bijeen om te luisteren naar de populaire kinderboe-
kenschrijfster Mirjam Mous. Zij schreef onder meer  de boeken Boy 
7, Test en Password. In de les Nederlands werd ter voorbereiding op 
haar bezoek aandacht aan haar werk besteed. Mirjam vertelde dat 
ze al jong wist dat ze schrijfster 
wilde worden. Met verhalen uit 
haar jeugd en haar eerste verke-
ring, met een tongzoen die voel-
de als een naakte slak, kreeg ze 
meteen de lachers op haar hand. 
Het bezoek van Mirjam Mous 
kwam tot stand in samenwerking 
met Ike Bekking van de Biltho-
vense Boekhandel. [GG]

Mirjam Mous vertelt over haar 
werk.
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Spaar voor exclusieve en 
unieke sieraden bij Hoogvliet!

Bij iedere € 10,00 aan boodschappen ontvangt u 1 spaarzegel. En koopt u één 

van de speciale weekaanbiedingen? Dan ontvangt u extra zegels! U vindt de week-

aanbiedingen in onze folder en op www.hoogvliet.com. Met een volle spaarkaart 

(25 zegels) kunt u extra voordelig één van de Liora sieraden kopen. De Liora 

spaarzegels worden uitgegeven van 19 oktober 2016 t/m 10 januari 2017. U kunt 

uw volle spaarkaart inleveren t/m 17 januari 2017.

Deze week gratis Stellar 
Aquamarine oorbellen 
bij aankoop van deze 2+1 aanbieding. 
Alles van Zendium, Rexona, Andrélon 
en bij Dove en Axe deo en douche!

Aquamarine oorbellen
bij aankoop van deze 2+1 aanbieding.

2+1
GRATIS

t.w.v. 
€ 19.95

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

Informatieavond Zonnepanelen
Op dinsdag 25 oktober wordt een informatieavond over zonnepa-
nelen georganiseerd door de Biltse energiecoöperatie BENG! Alle 
aspecten rondom het zelf opwekken van energie met zonnepanelen 
komen aan de orde. 

De bijeenkomst wordt geleid door een onafhankelijke deskundige en 
vindt plaats in De Bilt bij één van de vrijwilligers thuis. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden via john@beng2030.nl. Deelnemers ont-
vangen bericht over tijd en plaats. Het is handig om de jaarrekening van 
het energiebedrijf mee te nemen. 

EnergyBattle
Energiecoöperatie BENG! organiseert activiteiten op weg naar een 
energieneutrale gemeente in 2030. Zo kan in het winterseizoen weer 
een infrarood scan worden aangevraagd waarmee warmtelekken wor-
den opgespoord. Ook de ‘EnergyBattle’ gaat binnenkort van start. Ge-
durende zes weken kunnen huishoudens energie besparen met behulp 
van de handige energiemeter ‘Wattcher’. 
Belangstellenden voor deze ‘wedstrijd’ in energiebesparing kunnen 
zich melden tot 24 oktober via info@beng2030.nl. Meer informatie op 
www.beng2030.nl.

Beurs voor creatievelingen 
Van 2 t/m 6 november kan iedereen die houdt van handgemaakt en 
DIY weer  in Jaarbeurs Utrecht terecht voor KreaDoe. Ben je opzoek 
naar de nieuwste trends dan ben je bij KreaDoe aan het juiste adres. 
Honderden experts staan vijf dagen lang klaar om vragen te beant-
woorden en hun kennis te delen.

Dit jaar is er speciaal voor feestbeesten die houden van zoet extra veel 
aandacht voor creatieve baksels. Het grote Taart & Cupcake theater vormt 
daarbij het middelpunt. Daar omheen presenteren de leukste aanbieders 
op het gebeid van decoreren, modelleren, taartenwedstrijden, bakken en 
airbrushing. Zie voor meer informatie www.kreadoe.nl. 

Certificaten Vierstee 2.0 
Achtendertig jaar geleden werd er bij de ontwikkeling van De Vier-
stee in Maartensdijk door het comité ‘Maartensdijk onder dak’ een 
certificaat uitgereikt aan iedereen die meedeed om de accommodatie 
financieel mogelijk te maken. Een groot aantal Maartensdijkers heeft 
het toen uitgereikte certificaat goed bewaard en heeft dit nog steeds in 
het bezit als ‘herinnering aan toen’.

Omdat zoveel mensen het toen uitgeven certificaat nog steeds waarde-
ren heeft Stichting Vierstee 2.0 ook voor de ondersteuners van de actie 
Vierstee 2.0 een certificaat uitgegeven. Afgelopen week is de stichting 
begonnen met de uitgifte van de certificaten. De familie Bitter (ook nog 
trots bezitter van een certificaat uit 1978) ontving uit handen van voorzit-
ter Edwin Plug het eerste exemplaar. 

De Stichting brengt de komende periode de certificaten thuis bij de men-
sen die de actie voor aanvullende renovatie van De Vierstee ondersteund 
hebben en waarvan het 
adres bekend is. On-
dersteuners waarvan 
het adres niet bekend is 
bij de Stichting, maar 
die wel een certificaat 
willen ontvangen, kun-
nen deze tijdens de 2e 
‘Vierstee Open Dag’ op 
zaterdag 5 november 
ophalen bij de stand van 
de Stichting. [HvdB]

De familie Bitter toont 
trots het nieuwe en het 
oude Vierstee certifi-
caat. [foto RS]

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een beperkt aantal kaarten beschik-
baar. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar 
info@vierklank.nl. De kaarten worden onder de inzenders verloot, 
u krijgt bericht. 



 De Vierklank 15 19 oktober 2016

Montessorischool Bilthoven 
derde Schooljudo School

door Walter Eijndhoven

Woensdagochtend 12 oktober kreeg de Montessorischool in Bilthoven als derde school in 
Nederland het predicaat ‘Schooljudo School’. Met deze titel committeert de school zich aan 
de zeven Schooljudo-waarden: Respect, Samenwerking, Vertrouwen, Discipline, Beheersing, 

Weerbaarheid en Plezier. Onder toeziend oog van de kids en wethouder Madeleine Bakker-Smit 
overhandigde Schooljudo het bord aan schooldirecteur Natascha van den Hurk.

In schooljaar 2015/2016 hebben 
372 scholen met 32167 kinderen 
meegedaan aan Schooljudo. Steeds 
meer scholen zetten Schooljudo 
structureel in, om bijvoorbeeld de 
groepsdynamiek te verbeteren, pes-
ten tegen te gaan, kinderen veilig te 
leren vallen en het bewegingsonder-
wijs een kwaliteitsimpuls te geven. 
Emma Poelman, projectmanager bij 
Schooljudo vertelt: ‘Met Schooljudo 
leveren wij een belangrijke bijdrage 
aan de motorische en sociaal-emo-
tionele ontwikkeling van kinderen. 
Kinderen van nu klimmen niet meer 
in bomen en spelen bijna niet meer 
buiten, zoals kinderen vroeger wel 
deden. Daarom is dit project in het 
leven geroepen. Iedere gymzaal 
wordt door ons veranderd in een 
dojo. Tijdens de lessen wordt hard 
gewerkt aan de zeven belangrijke 
waarden en, wat het belangrijkst is 
binnen de sport, plezier’. Bakker-
Smit vult aan: ‘Behalve veel ple-
zier beleven aan je sport is het ook 
belangrijk te weten dat je niet al-
tijd kunt winnen. Soms is iemand 
gewoon een keer sterker dan jij en 
moet je ook met verlies kunnen om-
gaan. En een keer verliezen is dus 
helemaal niet erg’. 

Samenwerken
Alle leerlingen trekken, voor de les 
begint, een judopak aan. Van den 
Hurk: ‘Nog voordat de les begint, 
zie je al dat de kids samenwerken. 
De kleineren uit groep 1 en 2 wor-

den in hun pak gehesen door de kids 
uit groep 3 en hoger. Ook respect 
voor de ander wordt hen al direct 
bijgebracht, door elkaar de hand te 
geven, voor en na de les’. Tijdens de 
les van 45 minuten voor groep 1 en 2 
en een uur voor groep 3 t/m 8, wordt 
niet alleen geleerd samen te werken, 
maar ook hoe je je val kunt breken, 
voor jezelf op te komen en allerlei 
behendigheidsoefeningen gedaan’. 
Poelman vult aan: ‘Door voor je-
zelf op te komen, krijg je ook meer 
zelfververtrouwen en dat straal je uit 
naar de ander. Binnen Schooljudo 
noemen wij dat ‘Skills voor Life’, 
vaardigheden opdoen voor de rest 
van je leven’. 

Diploma
Schooljudo krijgt de steun van 
zorgverzekeraar Zilveren Kruis en 
Infotheek. Dankzij deze twee spon-
sors krijgen de deelnemende kin-
deren gedurende 6 weken les op de 
judomat en kunnen zij uiteindelijk 
een diploma in ontvangst nemen. 
Door alle aandacht voor judo op 
school, hopen ook judoclubs in ge-
meente De Bilt te profiteren van de 
toegenomen interesse in hun sport 
en zo de kids de zeven waarden 
mee te geven.
Meerdere scholen in gemeente De 
Bilt hebben al aangegeven geïnte-
resseerd te zijn in Schooljudo. Voor 
wie meer wil weten: www.school-
judo.nl of via Facebook: www.
facebook.com/Schooljudo.nl 

Rover Crofts 
de lucht in

Afgelopen weekend bouwde scouting de Rover Crofts 
Groep (RCG) met hout en touw een gigantische zendmast 

om mee te doen aan de Jota (Jamboree On the Air). Bij 
dit evenement zoeken scoutinggroepen over de hele wereld 

met zelfgebouwde zendmasten contact met elkaar.

Voor de RCG is de JOTA een belangrijk evenement waar alle jeugdle-
den bij betrokken worden. Op zaterdag werden er voor de jeugdleden 
spelletjes georganiseerd en kregen ze zelf de gelegenheid om contact te 
zoeken met groepen in binnen- en buitenland. Op zondag was het voor 
scouts vanaf zeven jaar mogelijk om gezekerd de toren te beklimmen. 
Wie geïnteresseerd is in de hoge toren kan deze week nog langs komen, 
op zaterdag wordt de toren pas weer afgebroken.       (Kees Gort)

Mark van der Sluis fotografeert vanaf de 33 meter hoge toren. 

De Rietakker helpt 
wereldrecord te verbeteren 

door Guus Geebel

Op vrijdagochtend 14 oktober slaagden in Nederland 11.368 kinderen uit groep 7 en 8 van het 
basisonderwijs erin het wereldrecord programmeren te verbeteren. 

Zij kregen tegelijkertijd programmeerles.

De recordpoging was georganiseerd 
door Stichting CodeUur. Dalton-
school De Rietakker in De Bilt deed 
er met 25 kinderen van groep 7 aan 
mee. Het vorige record van leerlin-
gen die tegelijkertijd programmeer-
les kregen werd in juli met 9782 
leerlingen gevestigd in Australië. 
De recordpoging in Nederland was 
de aftrap van de Europese Code-
week die van 15 tot en met 23 ok-
tober in 26 landen wordt gehouden. 
Prins Constantijn gaf daarvoor in 

Amsterdam het startsein. Naast het 
behalen van het wereldrecord heeft 
Stichting CodeUur bekend gemaakt 
te fuseren met Stichting The Drea-
mery Foundation. De gefuseerde 
stichting zal verdergaan onder de 
naam FutureNL

Leerkracht Margriet van den Beu-
kel van De Rietakker is ook ICT’er 
bij de school. Samen met vrijwil-
liger Melvin Vermeer begeleidde 
zij op de school de kinderen bij 

de recordpoging. Zij vertelt dat bij 
De Rietakker heel veel aandacht is 
voor digitalisering. De school heeft 
een computerlokaal met 31 compu-
ters waar de groepen 3 tot en met 
8 in werken. ‘De toetsen gebeuren 
daar ook allemaal. Er zijn ook nog 
tien laptops voor kinderen met dys-
lexie.’ Om met de nieuwe vaardig-
heden die ze straks nodig hebben 
te leren omgaan vindt Margriet het 
heel belangrijk dat kinderen leren 
programmeren. 

Kinderen krijgen les in alle waarden waar judo voor staat.

Leerlingen van groep 7 van De Rietakker bezig het wereldrecord programmeren te verbeteren.
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20%
voordeel

op alle Auping
(top)matrassen*

Altijd een matras 
die perfect bij je past
nu tijdelijk extra voordelig

De dagen worden korter, ’s nachts
koelt het af en ’s ochtends wil je
lekker in bed blijven liggen. Daar
hoort natuurlijk ook een goede
matras bij. Auping heeft een 
breed assortiment matrassen, 
waardoor er altijd een matras 
is die perfect bij je past.
Je hebt al een Auping matras 
vanaf € 396,-.

Kies daarbij voor een afritsbare 
en wasbare tijk, zodat je altijd in 
een schoon en fris bed slaapt.

- Compleet assortiment
- Snelle levertijd
- Uitstekende service & garantie

* De matrassenactie geldt van 8 oktober 
t/m 27 november 2016. Kijk op 
auping.nl/matrassenactie       voor de 
voorwaarden.

Op de woonboulevard
Kaap de Goede Hooplaan 20
3526 AR • T: 030-26 72 746

www.aupingplaza-utrecht.nl

nú bij het grootste Auping Test en Adviescentrum in de regio!

Verhalen over camping 
in boekvorm

door Henk van de Bunt

Maandag 3 oktober werd een eerste exemplaar van het boek Grasduinen, over de rijke geschiedenis 
van de camping De Biltsche Duinen / Bos Park Bilthoven aan wethouder Madeleine Bakker – Smit 
uitgereikt. Voor het samenstellen ervan zijn Karel Beesemer en Fred Meijer op zoek gegaan naar 

foto’s en verhalen uit de tijd toen de camping nog ‘De Biltse Duinen’ heette. 

De Biltse Duinen is een natuurge-
bied tussen Bilthoven en Bosch en 
Duin, waarin o.a. een camping en 
een golfbaan. De duinen liggen aan 
de zuidkant van het chaletpark Bos-
park Bilthoven en worden aan de 
oostzijde begrensd door de Biltse-
weg. De Biltse Duinen zijn aange-
wezen als beschermd gemeentelijk 
landschapsmonument. Karel Bee-
semer: ‘Tot 1980 grensde het roem-

ruchte Natuurbad De Biltsche Dui-
nen aan de camping. De camping 
en het natuurbad met op die locatie 
nu het golfpark, hebben één ding 
gemeen, namelijk de ligging in een 
aaneengesloten fraai en omvangrijk 
natuurgebied, waar het goed toeven 
is voor mens en dier. 

Verleden
Fred Meijer: ‘Karel Beesemer, die 

samen met zijn zoon Marcel een 
boek over het natuurbad samen-
stelde, kwam toevallig in contact 
met de parkbeheerder van Bos 
Park Bilthoven. Toen ontstond de 
gedachte of het mogelijk zou zijn 
óók een boek over de camping te 
vervaardigen. De geschiedenis van 
de camping is namelijk zo boeiend, 
dat ook voor een boek daarover, ze-
ker voldoende draagvlak is, vooral 
omdat in het boek royaal plaats is 
ingeruimd voor verhalen met her-
inneringen van mensen die hier 
hebben gekampeerd of nog steeds 
kamperen. Mede dankzij die verha-
len is het een boeiend lees- en kijk-
boek geworden over: Een camping 
in het heden, met een toekomst én 
een verleden’. Fred Meijer vertelt 
dat hij samen met zijn vrouw Loes 
een flink aantal gesprekken met 
campinggasten heeft gevoerd. Een 
aantal daarvan betrof gesprekken 
met mensen die aan het einde van 
een jaar de camping inruilen voor 
hun woning elders in het land. Weer 
anderen, die nu geen campinggast 
meer zijn wisten er nog wel heel 
veel over te vertellen.
 
Marmotten
Het verhaal van Piet (73) en Ans 

de Bruin (73) die tegenwoordig in 
een fraaie woning in een nieuw-
bouwwijkje nabij het zwembad 
Brandenburg in Bilthoven wonen, 
is ook in het boek te vinden. Piet: 
‘Op de camping heb ik ook mijn 
vrouw leren kennen. Dat alleen al 
is ruim voldoende om met warme 
gevoelens aan ‘onze’ camping te-
rug te denken’. Met veel genoegen 
vertelt Piet over hun verblijf op de 
camping, die toen nog Biltse Dui-
nen heette. ‘Als ik terugkijk op die 
gelukkige jaren op de camping in 
Bilthoven, dan verbaas ik mij er-
over, dat iedereen (net als wij) zeer 
tevreden en blij waren met een-
voudige dingen Het was allemaal 
uiterst sober, maar dat was bij de 
andere campinggasten net zo. Mis-
schien kwam het wel daardoor dat 
op de camping sprake was van een 
groot gevoel van saamhorigheid 

We waren allemaal gelijk en dat gaf 
een goed gevoel. Toen bestonden 
bijvoorbeeld die fraaie slaapzakken 
van tegenwoordig nog niet. Dat los-
ten wij op een wijze op die tegen-
woordig niet meer denkbaar is. De 
manege De Molshoop was toen nog 
een boerderij. Daar haalden we een 
strobaal, die werd op de grond uit-
gespreid en daaroverheen werd een 
laken strak gespannen. We sliepen 
als marmotten!’

Land
De campinggasten kwamen in prin-
cipe uit het hele land, maar de stad 
Utrecht (met name uit de arbeiders-
wijken) spande wel de kroon De 
bezoekers vormden een doorsnee 
beeld van de maatschappij. Gewo-
ne mensen waren het met beroepen 
als: kolenboer, bakker, melkboer, 
tuinman en noem maar op. 

Fred Meijer, Madeleine Bakker en Karel Beesemer tijdens de 
boekpresentatie.

Een foto uit 1960 (foto Fred Meijer).
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De Bilt wint van Veensche Boys
Over het algemeen was het geen 
hoogstaande wedstrijd. De scherp-
te ontbrak bij beide teams en het 
moet gezegd dat Veensche Boys 
aanvankelijk het betere van het 
spel had. De achterhoede van FC 
De Bilt bestond uit slechts drie 
man en dat nodigde Veensche 
Boys uit om hen een paar keer 
flink op de korrel te nemen. Vooral 
Jan Struijk (VB) was een plaag-
geest voor de mannen van FC De 
Bilt en dolde hen dat het een lieve 

lust was. Maar het resulteerde in 
slechts één goal. Hij werd door 
Alwin van Domselaar naar voren 
gedirigeerd met de bal en Jan kon 
van dertig meter afstand vrij door-
lopen en omliep de keeper met het 
grootste gemak: 1-0 in de negen-
tiende minuut. 

Na rust stond er bij FC De Bilt een 
meer zelfverzekerd team op het 
veld. Dat leidde tot meer druk op 
de goal van Veensche Boys. Na vier 

minuten had dit al resultaat. Sander 
van de Berg scoorde uit een onbe-
waakt ogenblik. Veensche Boys 
rechtte de schouders, maar kon 
daarna slechts sporadisch uitbre-
ken. Eén minuut voor het reguliere 
eindsignaal werd het pleit alsnog 
beslist door opnieuw een goal van 
Sander van de Berg van FC De Bilt. 
In blessuretijd lukte het Veensche 
Boys niet meer om het verschil om 
te buigen. Eindstand 2-1.  

(Kees van den Heuvel)

Selectieploeg in het nieuw

De selectie van Tweemaal Zes is in nieuwe trainingspakken gestoken in samenwerking met hoofdsponsor Go 
Sport. Daarnaast zijn er ook nieuwe sporttassen beschikbaar gesteld voor de selectie. (Hester Ploeg)

(Foto Wilma de Heer)

Afgelopen zaterdag werd de F1 van T.Z. ondanks een verlies in de laat-
ste wedstrijd kampioen op het veld, doordat ze alle andere wedstrijden 
ongeslagen waren gebleven.

T.Z. E1 wist afgelopen zaterdag geheel ongeslagen en met redelijk ge-
mak het kampioenschap binnen te halen op het veld.

Door de laatste wedstrijd op het veld de naaste concurrent te verslaan 
is T.Z. D2 kampioen zaterdag kampioen geworden.

Bij TZ kon het 6e team het kampioensfeest vieren. Na 6 wedstrijden 
hebben ze de buit binnen gehaald zonder puntverlies. De laatste wed-
strijd werd thuis gewonnen met 16-10, waarna de bloemen in ontvangst 
konden worden genomen.                          (tekst en foto’s Rick de Heer) 

NOVA 1 zonder puntverlies 
zaalcompetitie in

In Alkmaar leverde een overwinning op DSO voor de zevende keer op rij twee punten op voor 
het vlaggenschip van Nova. In een wedstrijd die geen moment spannend was, werd vooral door 

een goede eerste helft uiteindelijk met 12-23 gewonnen.

Nova startte, onder toeziend oog 
van wederom bijzonder veel mee-
gereisde Nova-supporters, de wed-
strijd tegen DSO in de vertrouwde 
basisacht. Voor de Biltse formatie 
was het vooral zaak om zichzelf 
met de juiste motivatie en scherpte 
het veld in te sturen. Dit lukte al-
leraardigst, direct na het eerste 
fluitsignaal; na drie minuten spelen 
stond het 0-4. Door van Nova-zijde 
mooie aanvallen en goede afron-
ding zochten beide ploegen met een 
5-15 ruststand de kleedkamers op.

Monsterscore
In de eerste drie minuten na de 
pauze scoorde Nova direct nog 
eens drie keer, wat resulteerde in 
een 5-18 tussenstand. Een mon-
sterscore was hiermee reëel in de 
maak. Echter vanaf dat moment 
liet Nova de teugels vieren; er 
werd daardoor niet alleen slordig 
aangevallen maar ook dito afge-
rond. Hierdoor bleek het reste-
rende deel van de tweede helft een 
formaliteit zonder spanning. 

Herfstkampioen
Met 14 punten uit 7 wedstrijden 
en 170 gescoorde goals gaat Nova 
zeer tevreden als spreekwoorde-
lijke ‘herbstmeister’ de zaalcom-
petitie in. Daarin treft men, na het 
kampioenschap van vorig jaar in 
de 3e klasse, een aantal bekende 
en ook onbekende tegenstanders in 
de 2e klasse. De ploeg van Wouter 
van Brenk gaat zich voorbereiden 
de komende weken. Deze zaal-
competitie start op zaterdag 12 
november.

Goede Doelen-rit BMV
Zondag 23 oktober organiseert de 
Biltse Motorrijders Vereniging, 
BMV de jaarlijkse goede doelenrit. 
Het goede doel van dit jaar is stich-
ting Kind te paard uit Putten. Dit is 
een stichting die zich inzet tot het 
bevorderen van de ontwikkeling 
van kinderen door therapie, met 
behulp van paarden. De stichting 
richt zich hierbij op kinderen met 
ontwikkelingsstoornissen en nauw 

verwante problematieken op cog-
nitief, motorisch of sociaal-emo-
tioneel gebied. Een aantal voor-
beelden hiervan is angststoornis, 
verstandelijke en of lichamelijke 
beperking, ADHD en Gilles de la 
Tourette. 
De motorrijders verzamelen om 
10.00 bij café Bu!ten, Hessenweg 
174 in De Bilt. Rond 10.30 uur 
vertrekken de rijders via een mooie 

route richting Putten. Hier worden 
de rijders verwelkomd bij Stichting 
Kind te Paard en krijgen ze een 
rondleiding. Tevens wordt er een 
cheque met daarop de opbrengst 
van de collecte overhandigd. Na het 
bezoek aan de stichting wordt de rit 
weer voortgezet. Voor meer infor-
matie over de rit of de Motorrijders 
vereniging: www.bmvmotor.nl of 
tel. 06 51348650 (Jan Verheul).
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Te koop 6 EETKAMER-
STOELEN licht eiken samen 
€100,00 Tel 0346214042

Elektrische Brother dubbel-
beds BREIMACHINE met 
tafel Automatische breislede 
4 kleurenwisselaar ponskaar-
ten en zeer veel hulpmidde-
len €150,00. Tel 0346214042 
8euro

Mooie kunst kerstboom 1 jaar 
oud in prachtige staat. 1.75 
m hoog in de doos verpakt. 
€40,00. Tel. 06-36095569

Degelijk tweezitsbankje 
(gevlochten pitriet) zit- en 
rugkussens met afritsbare was-
bare hoezen afm. 1.65 x 85 cm. 
€39,00. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

Verzameling zeer oude blik-
ken totaal 45 stuks, koopje 
€15,00. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

4 mooie houten klapstoelen 
€15,00. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

Antieke boomzaag 150 cm. + 
handzeis samen €39,00. Tel. 
035-8200359 of 06-16641083

Goede kwaliteit beschermende 
overschoenen als nieuw, maat 
45 – 47  €10,00. Tel. 035-
8200359 of 06-16641083.

Omkeerbaar tuintafelkleed, 
wind- weerbestendig en was-
baar. afm. 130 x 160 cm. 
€5.00. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

Oude ijzeren melkbus met dek-
sel 60 cm hoog incl. melkzeef 
€25,00. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

Dames Laarzen Gabor mt. 
39.5 i.g.st. €15,00. Plan trolly 
op wieltjes 38 cm doorsnee 
v.buiten of binnen. €7,50. Tel. 
0629506849

Verzilverde kinder kubuss-
paarpot met beestjesfiguurtjes 
erop i.z.g.st. €7,50. Tel. 0346-
214065 of 06-29506849

Antracietkleurige rok P. Hahn,  
wol, z.g.a.n. maat 40. €20,00. 
Tel: 030-2250390

Gratis ophalen: Zak Applaws 
large breed kip hondenvoer 7,5 
kg. Zak is open. Tel. 0346-
211397

Milo dames winterjas, leger-
groen. maat 44, als nieuw, 
€30,00. Tel. 06-40 73 00 84

Gerookte ganzenborst voor 
carpaccio vacuum verpakt 
€5,00. Tel. 0650516483

Paardenruif is nog heel, kleur 
groen, leuk voor plantjes 
€50,00. Tel. 0346-243758

Aap. noot, mies puzzel van 
Cornelis Jetses. 1000 stukjes 
nieuw in de verpakking €10,00. 
Tel. 0346-243758

LP's van music of the world's 
grate composers 12 stuks 
€10,00. Tel. 0346-243758

Tijdschrift Ariadne at home 
jaargang 2013 en 2015 niet 
compleet samen voor €7,50. 
Tel. 0346-243758

Poppenkast + poppen er zit-
ten ook vingerpopjes bij samen 
€12,50. Tel. 064-243758

Ikea kinderstoel met voorblad, 
poten kan eraf €6,00. tel. 0346-
214065 of 0629506849

Te klein gekocht the Denim hr. 
spijkerjack maat M €25,00. Tel. 
0346-214065 of 06-29506849

Activiteiten
G A R A G E V E R K O O P 
Westbroek, Kerkdijk 154. 
Zaterdag 29/10  van 11-16 uur.

Fietsen/ brommers
2 EL. FIETSEN (Matra Bike) 
één koop €1500,00. in uitzon-
derlijk goede staat. Beide met 
dubbele fietstas 030-2285011 
of 06-28455033

Personeel gevraagd
SCHOONMAAKMEDE-
WERK(ST)ER gezocht.
Ter versterking van ons team 
zoeken wij per direct een 
medewerk(st)er voor 3 och-
tenden in de week (ma, woe, 
vrij van 06.00 tot ca. 08.30 
uur) voor een bedrijfspand in 
Bilthoven! Meer info of direct 
reageren: info@my-cleaning-
service.nl

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJKE behan-
ger heeft nog tijd over voor al 
uw behang- en sauswerk 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689.

HUISHOUDELIJKE hulp met 
ervaring in de zorg. Referenties 
op aanvraag. Tel. 06-85256180

ERVAREN docent geeft bijles 
en huiswerkbegeleiding aan 
huis 0634892915

Diversen
Woningontruiming & inboe-
del. afwikkeling na over-
lijden? www.zwartblok.nl 
0356224216

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

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 Tel. 
0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u en za. 
10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit voorraad lever-
baar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. Levering alle 
merken nieuwe en gebruikte fietsen.

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

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 
beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- en 
graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsopgave. 
Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en timmer-
werken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven. 
Tel. 06-20166310 te Groenekan

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

Te huur KANTOORPAND met woonbestemming 200m2 
met airco en magazijn aan de Industrieweg in Maartensdijk. 
Tel. 06-54623282

Wegens onze gezondheidsredenen zijn we op zoek naar een 
goed nieuw huis voor onze super lieve grote hond. Reu, gecas-
treerd, 7 jaar vrolijk, eigenwijs, houdt van spelen en aandacht is 
super lief, luistert goed en is slim. Is een tuin gewend, vindt het 
leuk deze te bewaken. Hij is niet gewend met kleine kinderen. 
Telefoon: 06-12679468 Mirjam.

GEVONDEN Erg schuwe grijs/bruin volwassen cyperse kat, 
omg. Planetenlaan Maartensdijk. Info 0646624569

PAARD SCHEREN met rust, beleid en aandacht €50,00
06-37409172

Cursussen/ trainingen 
Wintercursus Pilates in het Dorpshuis Hollandsche Rading 
vanaf dinsdag 1 november 20.00 uur tot eind maart 2017. 
Pilatesschool AndersBeter heeft ook nog plaats op woe.
avond Lichtruim Bilthoven 19.30 uur. www.andersbeter.nl of 
0620137957 Gratis proefles.

SPAANSE SLOFFEN. 
Ze zijn er weer! Bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

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

N I E U W E 
WINTERCOLLECTIE 
Tassen, poncho's en sjaals. 
Bij Kok Stomerij &
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk.
Tel. 0346-214112

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) LET 
OP! Tot eind 2016 wordt dit de 
1x34 advertentie.

Te huur ruime GARAGEBOX 
€115,- p/m. Centrum 
Bilthoven voor bijv. Oldtimers, 
Motor(boot) en auto's. 
Informatie na 17.00 uur. Tel. 
035-6560764 of 06-24760212

Woensdag JEUGDDAG 
bij Kapper Hans €5,00. Tel. 
212455

JUWELIER POOT
Gediplomeerd
uurwerkmaker

Reparatie
antieke klokken

Vrijblijvend
prijsopgave

Tel. 0346 21 21 20
Depot Groenekan - v.d. Top

Lezing Tijd en Cultuur

Het jaarthema van de Bilthovense Kring is 'Leef-
tijd': een zoektocht naar beleving, ritme en tijd. 
Hoe ervaren we de tijd en wat doet de tijd met ons? 
De eerste lezing van het komende seizoen wordt 
verzorgd door drs. Henning Zorn, dramaturg en 
bedrijfs-antropoloog. Hij werkt met nogal uiteenlo-
pende groepen, zoals kinderen, daklozen, bejaarden, 
expatriate gezinnen en professionals, ambtenaren en 
politici. Hij woont en werkt sinds 1976 halfjaarlijks 
in Nederland en in Mexico. Maandag 24 oktober 
2016 in Huize Het Oosten, Rubenslaan 1, Bilthoven. 
Aanvang 20.00 uur. www.bilthovensekring.nl 

Vogelshow

Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven organiseert van 
vrijdag 28 tot en met zondag 30 oktober een grote 
vogelshow, waar ruim 360 vogels van de meest uit-
eenlopende soorten en kleuren te bewonderen zullen 
zijn. Aan deze show nemen ook vogelliefhebbers uit 
partnerstad Coesfeld deel. Door zeven keurmeesters 
zullen de vogels vooraf op vrijdag 28 oktober wor-
den gekeurd op onder andere kleur, vorm, grootte en 
conditie. De vogelshow wordt gehouden in gebouw 
‘De Harmonie’ aan de Jasmijnstraat 6B te De Bilt 
van vrijdag 28 oktober (19.30u) t.e.m. zondag 30 
oktober (15.00u). De toegang is gratis. Er is een ver-
koopklasse aanwezig. Info bij secr. Rijk van Zanten 
tel: 030 2290275. 

Op ’t bankje
De man die bij me is komen zitten kijkt wat moedeloos 
voor zich uit. Hij heeft het zo te zien niet zo naar zijn zin. 
Ik zeg niets en wacht maar af of hij een gesprek wil beginnen, maar dat gebeurt niet. 
Het is een mooie zonnige dag en meer dan twintig graden. Na enige tijd zeg ik dan 
maar dat we een mooie dag hebben. Dan komt hij eindelijk los. ‘Dat is het nou net 
waarom ik een beetje de pest in heb. Mijn auto moest vandaag voor een beurt naar 
de garage en ik had me voorgenomen dat als het een dag mooi weer zou zijn te gaan 
vissen. Lekker buiten in het zonnetje. We zijn dit jaar toch al niet zo verwend met 
het weer.’ Oplossingsgericht als ik ben vraag ik of hij geen huurauto van de garage 
had kunnen krijgen. ‘Ja, dat had wel gekund maar dan zit je toch niet ontspannen 
aan het water, want je weet nooit precies wanneer ze klaar zijn. Ik had aan de Vlist 
bij Haastrecht willen gaan vissen en dat is toch te ver als je opeens terug moet als je 
gebeld wordt dat de wagen klaar is. Mijn vrouw gaat meestal ook mee als het een 
mooie dag is. Die houdt niet zo van vissen, maar ze geniet wel van het water in de 
mooie natuur. Aan de Vlist zijn we al vaker geweest en daar is het heel mooi. Maar 
ze is vandaag maar met de buurvrouw naar de stad gegaan, want van op een terrasje 
zitten geniet zij ook. Als het een mooie visdag is zoeken we altijd mooie rustige 
plekjes uit en die zijn er genoeg in Nederland. We hebben nog een paar jaar een boot 
op Loosdrecht gehad, maar dat werd op een gegeven moment toch te veel onder-
houd en als een boot hebt ga je ook niet zo gauw ergens anders heen en dat wilden 
we ook wel eens. Ik vertel dat ik vroeger vaak met mijn vader mee ging vissen. ‘Die 
kon uren stil aan het water zitten en af en toe ving hij wat. Ik werd al gauw onrustig 
en dan ging ik een stukje lopen of gewoon maar wat liggen, want als er na een half 
uur nog geen beweging in de dobber zat was de lol er voor mij gauw af.’ De man 
moet er om lachen. ‘Ik herken dat van mijn zonen. Toen we de boot hadden wilden 
ze wel mee om te zwemmen, maar vissen was hun ding niet. Ze lagen altijd in tijd 
van een mum in het water en dan kon ik het vissen wel vergeten.’ Als zijn telefoon 
gaat zie ik zijn gezicht betrekken. ‘En hoe lang gaat dat duren’, hoor ik hem vragen. 
Als hij ook nog vraagt wat het gaat kosten staat zijn gezicht nog zorgelijker. Hij 
beëindigt het gesprek en zegt hoofdschuddend: ‘De remschijven moeten vernieuwd 
worden en dat kan nog wel even duren. Je moet het allemaal maar aannemen, want 
controleren kun je het toch niet. In ieder geval is de dag op die manier voorbij zonder 
dat je wat hebt kunnen doen en die ook nog eens een heleboel kost.’ Ik probeer te 
bedenken hoe ik de man wat kan troosten maar dan kun je wel wat zeggen, maar 
helpen zal het niet. Hij blijkt er toch niet zo mee te zitten en lijkt zich te berusten 
in de situatie. ‘Ach ja, wat nodig is moet gebeuren en goede remmen zijn ook be-
langrijk.’ Hij woont vlakbij en besluit thuis maar op een telefoontje van de garage te 
wachten. Maerten
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TZ sluit eerste 
competitiehelft goed af

TZ had wat goed te maken na de nederlaag van vorige week. Met 
name de manier waarop die tot stand kwam in de belangrijke wed-
strijd tegen Unitas gaf stof tot nadenken. Dit moest gebeuren in de 
lastige uitwedstrijd tegen Nic. De Groningers waren bezig aan een 
goede reeks, na een mindere start. 
 
De start van de wedstrijd was velen malen overtuigender dan vorige 
week. Direct in de eerste aanval trof Antoinette Enschede doel. Daarna 
ontspon zich een gelijk opgaande strijd, op het gevaarlijke veld van 
Nic. In de korfzone was het veld spekglad; hierdoor ontstonden diverse 
glijpartijen. TZ kwam steeds op een voorsprong waarbij Nic steeds op 
één of twee doelpunten volgde. Vlak voor rust kwam de thuisploeg op 
gelijke hoogte. Dit was voor TZ het sein om nog even aan te zetten en 
men kon met een voorsprong gaan rusten. 

Op rij
Direct na de rust werd duidelijk dat er echt wel punten te halen vielen 
in Groningen. Het eerste doelpunt was weer voor TZ. Nic scoorde nog 
wel tegen maar daarna scoorde TZ vier keer op rij. Bij 9 - 14 leek er 
geen vuiltje aan de lucht. Nic zette aan en kwam weer op 13 - 14. De 
ploeg van Iwan Hazendonk bleek echter geleerd te hebben van eer-
dere wedstrijden en zette zijn tanden in de wedstrijd. Na diverse onder-
scheppingen werd er weer gescoord. De verkregen voorsprong werd 
verder uitgebouwd en niet meer uit handen gegeven. Bij 17 - 21 floot 
de scheidsrechter af. Een knappe overwinning voor de Maartensdijkers 
in deze lastige uitwedstrijd. Zeer belangrijke punten in de strijd tegen 
degradatie. Na de zaalcompetitie gaat men proberen de goede uitgangs-
positie te verzilveren. 

SVM vergeet punten mee te nemen 
Aan de vele discussies over het kunstgrasveld lag het zaterdag zeker niet dat SVM de 

belangrijke wedstrijd in en tegen Bunnik niet won. Twee aan elkaar gewaagde ploegen streden 
volop om de winst. SVM vanaf het begin gevaarlijker met kansjes voor de spitsen, 

Bunnik loerde met gevaarlijke counters. 

Volkomen onnodig hielp SVM 
Bunnik aan de voorsprong door 
een zwak moment in de verdedi-
ging. De scheidsrechter bestrafte 
de overtreding met een strafschop: 
goalie Stijn Orsel redde deze knap, 
maar de scheidsrechter had redenen 
de toegekende strafschop over te 
laten nemen (1-0). Nog in dezelfde 
minuut kopte Björn Engel op de 
lat en na een klein half uur spelen 
kwam SVM door een prachtige 
vrije trap op de verdiende 1-1. Ook 
Bunnik deed mee aan schieten met 
een bal op de paal. Tot de rust werd 

er niet meer gescoord.

Herboren
In de 2e helft kwam SVM als her-
boren op het veld en binnen 3 mi-
nuten op de 1-2 voorsprong door 
een prachtige snelle aanval, waarbij 
de gebroeders Engel elkaar blin-
delings vonden en Björn scoorde. 
SVM ging op jacht naar de veilige 
1-3 voorsprong, maar had daarbij 
geen geluk. Kopballen op de lat 
en schoten net naast. Bunnik bleef 
in een beter resultaat geloven en 
knokte zich terug in de wedstrijd en 

kwam een kwartier voor het einde 
op 2-2. In een spannend laatste 
kwartier kregen beide teams nog 
kansen om de wedstrijd winnend 
af te sluiten. SVM had pech met 
kopballen op de lat en Bunnik was 
tevreden met het gelijke spel.
Inmiddels zijn de Maartensdijkers 
op de 11de plaats terecht gekomen 
met 8 punten. SVM speelt a.s. za-
terdag om 15.00 uur uit tegen Her-
cules 2 voor de beker en vervolgt 
de competitie zaterdag 29 oktober 
thuis tegen het op de 4de plaats bi-
vakkerende Desto (12 punten).

Blessuregolf bij Salvo
Door een ware blessuregolf zijn de dames van Salvo niet 
in staat om hun gebruikelijke niveau te halen. Met maar 
liefst vier invallers werd in Amstelveen van SVU verloren 

met 1-3. De heren verloren bij koploper Prima Donna 
Kaas Huizen met eenzelfde stand

In de wedstrijd tegen SVU was er nog maar één speelster die onge-
schonden de eindstreep haalde. Deze situatie die al enkele weken duurt 
werkt fnuikend op het spel van de dames. De invallers Anneke Hansen 
en Madelon Veringa uit het tweede damesteam en Lotte Koenderman 
en Diede de Jongh derde damesteam van Salvo streden met een onge-
looflijke inzet. Het team kwam door de vele omzettingen wat moeizaam 
op gang waardoor ze al snel tegen een achterstand aankeken. Maar ge-
leidelijk aan begon Salvo te draaien en werd de achterstand ingelopen. 
Een moeilijke servicereeks van Daisy van Ek zorgde ervoor dat Salvo 
weer op een voorsprong kwam en de eerste set zelfs wist te winnen met 
23-25. Rommelig spel en veel persoonlijke fouten zorgden ervoor dat 
de tweede set verloren werd met 25-12. Ook de derde en vierde set wist 
Salvo het spel niet meer te keren en ging de winst naar de tegenstander 
met resp. 25-11 en 25-10.
De dames hopen na de herfstvakantie op beter tijden. Op 20 oktober ko-
men de dames van Gemini naar de Vierstee. Zij staan op gelijke hoogte 
met Salvo. Hopelijk zijn de blessures wat genezen om weer met het 
reguliere team te kunnen spelen.

Heren
Salvo ging een moeilijke middag tegemoet. Het team van Huizen is 
na drie wedstrijden nog ongeslagen met een gemiddelde set stand van 
25-15. Dat beloofde voor Salvo een zware wedstrijd te worden. In de 
eerste set zocht Salvo direct en stevig de aanval waardoor Prima Donna 
werd overrompeld. Met een 0-5 voorsprong in de set moest de coach 
van Prima Donna ingrijpen en werd al de time out aangevraagd. Daar-
na ging de set gelijk op tot een stand van 12-12. Tot het moment een 
servicereeks van Prima Donna kwam waar Salvo geen antwoord op 
had. Hierdoor werd de eerste set verloren met 25-16. Prima Donna leek 
warm gedraaid. De tweede set echter wist Salvo door goed aanvallend 
spel en slim gebruik makend van de gaten die bij Prima Donna achter in 
het veld vielen op een voorsprong te komen. Prima Donna wist ook niet 
meer dichterbij te komen omdat het sterke blok bij Salvo onneembaar 
leek. Deze set wordt dan ook met 18-25 gewonnen. De eerste verloren 
set van Prima Donna in de competitie was een feit. Hoewel de twee 
laatste sets uiteindelijk werden verloren (25-20 en 25-18) konden de 
heren op een goede wedstrijd terug kijken en lijkt dit nog een span-
nende competitie te gaan worden. De volgende wedstrijd is op zaterdag 
29 oktober in de Vierstee tegen AMVJ-Martinus.

DOS door winst naar tweede plek
De laatste veldwedstrijd heeft DOS gewonnen van het nog puntloze Drachten. Het werd een 

allesbehalve eenvoudige overwinning.

De Westbroekse korfballers 
speelden niet hun beste wedstrijd. 
Wellicht was het affiche tegen de 
rode lantaarndrager onvoldoende 
inspirerend. Drachten straalde 
overigens in niets uit dat zij nog 
wachtten op de eerste punten. De 
Friezen gaven heel veel druk en 
speelden met veel energie. 
DOS had deze wedstrijd moeite 
om onder deze druk uit te komen. 
Drachten bleef de eerste helft 
lang in het spoor van de thuis-
club, maar richting het rustsignaal 
lukte het DOS toch om van 6-6 
een gaatje te slaan naar een 9-6 
ruststand.

De tweede helft schommelde de 
voorsprong steeds zo rond deze 
drie punten. Doordat DOS de 
voorsprong niet uitbouwde, bleef 
Drachten in een goed resultaat ge-

loven. Bij 16-15 had coach Steven 
Brink een time-out nodig. DOS 
scoorde snel waardoor de wed-
strijd werd beslist en uiteindelijk 
met een 18-15 stand werd beëin-
digd. 

DOS staat nu op een tweede plaats 
in de competitie en gaat zich nu 
voorbereiden op de zaalcompeti-
tie die op 12 november start met 
een uitwedstrijd tegen Odik in 
Barneveld.

Brandenburg weer ten onder
Brandenburg verloren zaterdag ook 
de 3e wedstrijd in de Nederlandse 
waterpolo Eredivisie met 15-7 in 
Nijverdal tegen het Ravijn. De 
Biltse ploeg kon 2 perioden goed 
bijblijven op het grote (30 meter) 
veld. Via 3-2 stond het halverwege 
6-4 en waren er kansen genoeg om 
dichterbij te komen. Zo belandde 
een goed uitgespeelde man meer 

via Lars van Alfen op de onderkant 
van de lat en midvoor Arjan de Haas 
had geen geluk met een paar goede 
acties op de 2 meter. Begin 3e pe-
riode kreeg Brandenburg een man 
meer, het laatste schot eindigde op 
de paal en in de counter scoorde het 
Ravijn de 7-4 waar het eigenlijk 6-5 
had moeten worden. Daarna drukte 
het Ravijn door en via 11-6 werd een 

15-7 eindstand bereikt. Coach Ro-
bert Havekotte was ondanks de ne-
derlaag tevreden, elke week gaat het 
jonge team beter spelen en binnen-
kort komen de punten ook. Volgende 
week is er een bekerweekend tegen 
Amersfoort (zaterdag uit en zondag 
15.30u thuis. Daarna wordt de com-
petitie vervolgd met een uitwedstrijd 
tegen BZC Schuurman in Borculo.

Twee Bunnikspelers teisteren het Maartensdijkse doel; zeven Maartensdijkers hopen op betere tijden. (foto 
Nanne de Vries)

DOS had moeite met de rode lantaarndrager.



Heksenboter

Fotograaf Wim Westland was één van de deelnemers van de door IVN-
De Bilt georganiseerde paddenstoelenwandeling in Lage Vuursche. Het 
regenbuitje van de vrijdag, zorgde ervoor dat er toch nog heel wat soor-
ten paddenstoelen te zien waren (meer dan 40). Ook de kinderen waren 
druk aan het zoeken en vonden 
nog wat andere paddenstoelen of 
sporen, onder andere Heksenbo-
ter op wel een bijzondere plaats 
(op grassprieten).

advertentie

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

Op zoek naar de das
door Walter Eijndhoven

Samen met Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi organiseerde Zout (ZOogdierwerkgroep UTrecht) 
een dassenactiviteit op zaterdag 8 oktober in het Dorpshuis in Hollandsche Rading. Na de lezing 

van dassendeskundige Ton Meijer gingen alle deelnemers naar buiten, op zoek naar dassensporen.

Veel geïnteresseerden vonden hun 
weg naar het Dorpshuis in Hol-
landsche Rading, allen met een 
grote interesse in natuur en vooral 
in de das, het grootste roofdier van 
Nederland. Ton Meijer, voorzitter 
van de Stichting Dassenwerkgroep 
Utrecht & ‘t Gooi, wist de belang-
stellenden te boeien met allerlei 
wetenwaardigheden over het leven 
van de das. Hij vertelt: ‘Wie ooit 
een das in het wild heeft waargeno-
men, is verkocht. Vooral die prach-
tige witzwarte koppen, de pretoog-
jes, de oortjes met de witte randjes 
en de rondbuitelende jonkies doen 
je smelten’. 

Helaas waren veel jagers en stro-
pers het niet eens met Meijer en 
werd het dier veel bejaagd, on-
danks zijn beschermde status. 
Meijer: ‘De das kwam algemeen 
voor in het gebied rond Utrecht 
en ‘t Gooi. Maar in de jaren ‘50 
tot ‘80 kwam daar een eind aan. 
Ongeveer 1.200 dieren wisten te 
overleven in Nederland. Ook in 
de regio Utrecht en ‘t Gooi werd 
het dier nog maar mondjesmaat 
aangetroffen. Helaas werden ook 
veel dieren aangereden door het 
drukker wordende autoverkeer’. 
Gelukkig vinden vanaf de jaren 
‘90 steeds meer dassen hun weg 
terug naar onze regio. In Neder-
land leven nu weer ongeveer 5.000 
dieren in het wild, waarvan 300 op 
de Utrechtse Heuvelrug en ‘t Gooi.

Wildtunnels
De motor achter het dassenproject 
Utrechtse Heuvelrug & ‘t Gooi was 
Hans Vink. Al in 1985 was hij geïn-
teresseerd in deze marterachtige. Al 
die jaren heeft hij de soort gemoni-
tord, dieren uitgezet en gezorgd dat 
overal wildtunnels werden aange-
legd, zodat de schuwe dieren veilig 
drukke wegen kunnen oversteken. 
Tijdens de lezing werden de der-
tig belangstellenden getest op hun 
kennnis over de das. Termen als 
‘snuitputje’, ‘snifflehole’, ‘wissel’ 
en ‘latrine’ werden over de toehoor-
ders uitgestort. Ook werd een aantal 
leuke filmpjes getoond over dassen. 
Meijer: ‘Ergens op de Utrechtse 
Heuvelrug werd een das gesigna-
leerd met een pijnlijke achterpoot. 
Bij een huis aan de bosrand werd 
altijd voedsel gestrooid voor de daar 
aanwezige eekhoorns en vogels. Na 
verloop van tijd werd de gewonde 
das ook op deze voedselplek aange-
troffen. Elke avond weer. Het dier 
hoefde zo minder moeite te doen om 
aan voedsel te komen’. Andere film-
pjes toonden dat de dieren altijd over 
hetzelfde paadje liepen, op de geur. 
De dieren kunnen slecht zien, maar 
hun reukorgaan is des te beter. 

Kennis
Na de lezing konden de deelnemers 
hun kennis testen in het buitenge-
bied van Hollandsche Rading. Bij 
Landgoed Einde Gooi, waar zich de 
bronpopulatie van de lokale dassen 

bevindt, werd gezocht naar sporen 
van dassen. Meijer: ‘Vanuit dit ge-
bied gingen dassen aan de wandel en 
werd uiteindelijk het hele gebied van 
de Utrechtse Heuvelrug en ‘t Gooi 
bevolkt’. Maarten den Hartigh uit 
De Bilt luistert aandachtig naar de 
gids. Den Hartigh: ‘Wat een super-
leuke middag. Niet alleen weet de 
gids zijn enthousiasme over te bren-
gen op de groep, maar ook de leden 
van Zout vinden het leuk om met 
elkaar de natuur in te gaan. Ik ben 
en werk zelf ook graag in de natuur, 
zodat ik mij helemaal thuisvoel. Wat 
een leuke en leerzame middag’. 

Zout
ZOUT staat voor Zoogdierwerk-
groep Utrecht. Elze Polman, werk-
groepslid vertelt: ‘Wij houden ons 
vooral bezig met het verbinden van 
zoogdierliefhebbers en activiteiten 
over en voor zoogdieren in de pro-
vincie Utrecht. Dit doen wij door de 
verschillende activiteiten omtrent 
zoogdieren op één agenda te zetten. 
Wij hopen zo dat zoogdierliefheb-
bers en geïnteresseerden makkelij-
ker elkaar kunnen vinden. Natuurlijk 
organiseren wij zelf ook activiteiten, 
zoals spoorzoekexcursies, vleer-
muiskastenmonitoring en proberen 
wij bestaande werkgroepen zoveel 
mogelijk te ondersteunen’. 
Meer weten over Zout: kijk op hun 
facebookpagina meer weten over 
de dassenwerkgroep: kijk op www.
dassenwerkgroeputrecht.nl

Wervingsactie voor 
meer Beschermers

Het Utrechts Landschap (HUL) start vanaf 17 oktober een wer-
vingsactie in de provincie Utrecht om minimaal 800 nieuwe Be-
schermers te werven. Het aantal structurele donateurs van 22.200 
mensen blijft op peil, maar de oppervlaktes natuur die onderhou-
den wordt, neemt toe (ruim 5.000 hectare). Dit vraagt meer struc-
turele inkomsten van Beschermers. 

Een harmonieuze omgeving voor mens, dier en plant ontstaat niet van-
zelf. Utrechts Landschap beschermt de natuur al negentig jaar en zorgt 
dat iedereen daar tot in eeuwigheid van kan blijven genieten. Samen 
met andere natuurbeschermingsorganisaties zetten het HUL zich in om 
meer natuur in Nederland te creëren: door lokaal natuur en landschap 
te kopen, te beschermen en te ontwikkelen. Met succes: allerlei bijzon-
dere planten en dieren profiteren hiervan.

Steun
De steun van Beschermers is daarbij van groot belang. Zij zorgen naast 
financiële steun ook voor het maatschappelijke draagvlak. Via social me-
dia, de Week van Het Landschap (15 t/m 23 oktober), de infocentra en 
een wervingsmailing worden inwoners van provincie Utrecht gevraagd 
Beschermer te worden. Aanmelden kan op www.utrechtslandschap.nl

Jonge dieren hebben leefruimte en bescherming nodig om te overleven 
in Utrecht. (foto Renk Ruiter). 

Week van Het Landschap, dichtbij
De provinciale Landschappen, 
waaronder Utrechts Landschap, la-
ten graag zien hoe mooi en divers 
natuur dicht bij huis is. In de herfst-
vakantie van 15 t/m 23 oktober 
2016 organiseren zij de Week van 
Het Landschap: acht dagen boor-
devol activiteiten voor jong en oud 
om de natuur in de eigen omgeving 
te verkennen en te beleven.

Op diverse locaties in de provincie 
Utrecht, worden activiteiten geor-
ganiseerd tijdens deze week. Er valt 
dicht bij huis deel te nemen aan een 
van de tientallen boeiende excur-
sies, wandel-, vaar- en fietstochten 
en nog veel meer. Ga mee met de 

boswachter of ga er zelf op uit met 
een wandel- of fietsroute en ontdek 
de natuur in de provincie Utrecht. 

Utrechts Landschap heeft alles op 
een rij gezet in een activiteitenover-
zicht op www.utrechtslandschap.nl. 

Meer dan dertig belangstellenden wilden meer weten over dassen en hun sporen. 

In de herfstvakantie valt er van alles in het Utrechts Landschap te beleven. 
(foto Renk Ruiter)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
19-10
Do.

20-10
Vr.

21-10

Saté van varkenshaas
met friet en sla

of
Pasta

met Italiaanse visschotel
of

Groenten lasagna
met kaassaus

€ 10,-

Woe.
26-10
Do.

27-10
Vr.

28-10

Jachtschotel met puree,
rode kool en stoofpeer

of
Gebakken zeewolffilet met 
spekjes en Hollandse saus

of
Bonenschotel met ui,

kaas en piccalilly

€ 10,-

Kerstmenu staat op de website!
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