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Wethouder schuift aan 
bij vluchteling

Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en Stichting Eet Mee! heb-

ben voor de tweede keer de activiteit ‘Eet Mee! bij vluchtelingen aan 

tafel’ georganiseerd. Op 4 november waren wethouder Madeleine Bak-

ker, Elly Rijnbeek en Peter Boumans de gasten van Bounafan Soumah 

die afkomstig is uit het West-Afrikaanse Guinee. Bounafan had voor 

zijn gasten rigra gemaakt. Rigra is een Guinees gerecht met rijst, rund-

vlees, kool en tomaat. Bounafan Soumah kwam vijf jaar geleden naar 

Nederland en woont vier jaar in de gemeente De Bilt. Hij spreekt al 

behoorlijk goed Nederlands. [GG]

Gastheer en gasten brengen een toost uit.

Gemeenteraad stelt begroting 2015 vast
door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op donderdag 6 november ver na het middernachtelijk uur de 

Programmabegroting 2015 vast. Tegen de begroting stemden de fracties van Beter De Bilt 

en PvdA. Een amendement van GroenLinks om de korting op het beheer van gemeentelijke 

monumenten te laten vervallen werd verworpen. Van de dertien ingediende moties werden er 

acht in stemming gebracht, die alle werden verworpen.

Een motie van PvdA, CDA, SP, SGP, 

CU, Beter De Bilt en Bilts Belang 

waarin B en W worden verzocht 

de inkomsten van de twee kinder-

boerderijen te garanderen om deze 

te kunnen blijven exploiteren zoals 

nu het geval is, leek aanvankelijk 

op een meerderheid van de raad te 

kunnen rekenen. Wethouder Jolanda 

van Hulst wilde die garantie niet ge-

ven, maar zei wel er vertrouwen in 

te hebben dat er een oplossing komt. 

Dit was voor indiener Krischan 

Hagedoorn (PvdA) onvoldoende. 

Voordat de motie in stemming werd 

gebracht deed de wethouder nog een 

handreiking. Zij gaf de garantie dat 

de subsidie voor 2015 gehandhaafd 

blijft en dat intussen aan een oplos-

sing wordt gewerkt. Voor fractie-

voorzitter Werner de Groot was die 

garantie voldoende om de steun van 

het CDA aan de motie in te trekken. 

Na hoofdelijke stemming werd de 

motie met 11 tegen 15 stemmen ver-

worpen. 

Algemene beschouwingen 

‘Wij waren ongerust over de politie-

ke situatie. Over de tanende invloed 

van de kiezers. Over de onbeweeg-

lijkheid en verstarring van het partij-

enstelsel. Over altijd maar weer het-

zelfde gezeur en geharrewar. Onze 

partij hebben wij daarom opgericht’, 

aldus begint Ebbe Rost van Ton-

ningen zijn beschouwing. Hij zet 

de raad daarmee op het verkeerde 

been, want het waren de woorden 

van Hans van Mierlo in 1966. ‘Die 

zou zijn wenkbrauwen fronsen als 

hij de coalitievorming hier zou heb-

ben gezien.’ Beter De Bilt is van 

plan een schaduwplan te maken 

voor het meerjarenbeleid en wil dat 

inbrengen bij de voorjaarsnota van 

2015. ‘D66 wil de menselijke maat 

terugbrengen, de zorg dichtbij en 

kleinschalig organiseren en uitgaan 

van de eigen verantwoordelijkheid 

van onze inwoners’, aldus Frans 

Poot. Duurzaamheid op gebied van 

milieu, sociaal gebied en inanciën 
vormen de uitgangspunten voor zijn 

fractie. D66 wil de schuldpositie zo 

snel mogelijk verbeteren en moch-

ten er extra bezuinigingen nodig 

zijn, deze snel doorvoeren. 

Keukentafelgesprek

Krischan Hagedoorn noemt het ver-

dwijnen van de eenvoudige hulp bij 

het huishouden in onze gemeente 

een onacceptabele aantasting van 

ons voorzieningenniveau. De PvdA 

roept het college op om het zo-

maar wegknippen van de HH1 als 

instrument terug te draaien en een 

succesvol model van een verge-

lijkbare gemeente te kopiëren. De 
PvdA waardeert dat het college de 

oppositie de ruimte geeft voor initi-

atieven. Hagedoorn dient een motie 

in om cliënten van HH1 die niet op 
de mogelijkheid om een keukenta-

felgesprek aan te vragen hebben ge-

reageerd, de mogelijkheid te bieden 

dat gesprek alsnog aan te gaan. Wet-

houder Brommersma zegt dit toe 

waarop de PvdA de motie intrekt. 

Natasja Steen (VVD) wil lokale en 

startende ondernemers door middel 

van centrumfondsen ondersteunen. 

De VVD-fractie vindt dat de grote 

ruimtelijke en infrastructurele pro-

jecten in deze periode afgerond die-

nen te worden. 

Lees verder op pag. 3

Wethouder van Financiën loodste zijn eerste begroting voortvarend door 

de raad.

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Voor de koningsboom in het 

parkje achter De Kwinkelier ziet 

wethouder Mieras een toekomst op 

het Vinken- of Melchiorplein..

Kom naar onze wijnproeverij 
Maak kennis met een selectie van 
onze beste en lekkerste wijnen!

6 halen = 4 betalen

Alle combinaties mogelijk

Woensdag 19 november 

vanaf 21.01 uur

De toegang is gratis

Hoogvliet Bilthoven, 

Leyenseweg 127

Toegang vanaf 18 jaar, neem een geldig legitimatiebewijs mee.

www.acconavm.nl 

Kantoor Utrecht   Utrechtseweg 370   

3731 GE De Bilt   030 - 221 20 40

0346 28 26 63 - KERKDIJK 24A  WESTBROEK

Per 1 december gaan wij verhuizen en veranderen van naam!

Koningin Wilhelminaweg 469

3737 BE  Groenekan

Tel. 0346-213736

www.denieuwenhuizengroep.nl
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

16/11 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel 

Wijkgemeente De Ark

16/11 •  9.30u ds. R.W. de Koeijer
Voorbereiding  Heilig  Avondmaal 

16/11 • 18.30u ds. P. Vermeer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

16/11 • 10.30u - Bez. Samenkomst

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

16/11 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

16/11 • 10.30u - 
Mevr. A. Veldhuis en J. Mourits

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

16/11 • 10.15u - Ds. G. Roorda 
16/11 • 17.00u - Ds. G. Riemer

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

16/11 • 10.00u - Ds. A.A.A. Prosman
Viering Heilig Avondmaal

16/11 • 19.00u - Ds. M. van der Poel
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Pr. Gem. Immanuelkerk

16/11 • 10.00u - 
Mevr. ds. M.C.E. Oskam - van Zwol

Pr. Gem. Opstandingskerk

16/11 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

16/11 • 10.30u - Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

16/11 • 10.00u - Dhr. Wiert Douglas

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

16/11 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg

Herv. gemeente Blauwkapel 

16/11 • 10.00 en 18.30u - Ds. J. Vis

Herst. Herv. Kerk

16/11 • 10.30 en 18.00u - 
Dhr. J. v.d. Beek

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

16/11 • 11.00u - Ds. J. Huttenga

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

16/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
16/11 • 18.30u - Ds. P. de Jager

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

16/11 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

16/11 • 9.30u - Ds. J. Huttenga

St. Maartenskerk

15/11 • 19.00u - 
Woord- en Communieviering

16/11 • 10.30u - 
Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

16/11 • 10.00u - Dr. A. v.d. Mheen
16/11 • 18.30u - Dhr. J. van Ooyen

PKN - Herv. Kerk

16/11 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. M. van der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Informatieavond 

Zonnepanelen

BENG! en TT De Bilt organi-
seren gezamenlijk een infor-
matieavond over zonnepanelen 
op woensdag 19 november om 
20.00 uur aan de Waterweg in De 
Bilt. Tijdens deze avond worden 
alle aspecten rondom het zelf 
opwekken van energie met zon-
nepanelen besproken en toege-
licht. De avond zal plaatsvinden 
bij één van de leden van de 
werkgroep thuis. Aanmelden en 
meer informatie via john.neeft@
live.nl.  Aan deelnemers wordt 
gevraagd de jaarrekening van het 
energiebedrijf (elektriciteit) mee 
te nemen.

Collecte NSGK

Duizenden vrijwilligers zijn deze 
week op pad om geld in te zame-
len voor kinderen en jongeren 
met een handicap. Ook in De Bilt 
en Bilthoven komen zij aan de 
deur tijdens de landelijke collec-
teweek van NSGK (Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte 
Kind) van 10 t/m 15 november.

AZM zingt de Kröningsmesse 

Zaterdag 22 november geeft 
het Algemeen Zangkoor Maar-
tensdijk ter gelegenheid van het 
45-jarig bestaan een klassiek 
concert. Uitgevoerd worden de 
Krönungsmesse van Mozart, het 
Stabat Mater van Haydn en de 
Chorfantasie van Beethoven. 

Het concert vindt ’s avonds 
plaats in de H. Michaëlkerk in 
De Bilt. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Boekhandel Bouwman in De 

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

gehouden. In verband met de 
verbouwing van Dijckstate wordt 
deze gehouden in de ontmoe-
tingsruimte van ‘de Mantel’ 
bij de St Maartenskerk aan de 
Maartensdijkse Nachtegaallaan. 
Voorganger is de heer Jan Groot-
endorst. De dienst wordt met de 
piano begeleid door Mw. Ria 
van Aarnhem. Na afloop is er 
gelegenheid om met elkaar koffie 
te drinken. De dienst begint om 
19.30 uur.

Hartelijk dank!
Alle warme woorden, de vele attenties en de massale

aanwezigheid van al onze patiënten, vrienden, collega’s

en bekenden hebben ons bijzonder geraakt.

dr. de Jong Schouwenburg,

dr. Boersma,

alle assistentes

Tot het laatst wilde je leven,

door een sterke wil gedreven.

Je geest was nog op volle kracht,

maar over je lichaam had je geen macht.

Groot is de leegte die je achter laat.

Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde waarmee zij ons 

heeft omringd, hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten 

nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Geertje Molendijk-de Geest

Gerrie

Utrecht, 28 september 1936  Zeist, 8 november 2014

Aart Molendijk

Gerrie en Heiko

    Joyce

Jacqueline

    Ricardo en Emma

    Iris

Correspondentie:

Jacqueline Molendijk

Meidoorn 13

3984 AM Odijk

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van de afdeling Groenoord 

van Wooncentrum Heerewegen voor hun liefdevolle verzorging.

Er is gelegenheid om afscheid van Gerrie te nemen op donderdag

13 november van 10.30 tot 10.50 uur in De Boskapel, Grothelaan 1a 

te Groenekan.

Aansluitend zal om 11.00 uur de afscheidsdienst worden 

gehouden.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en ons te condoleren 

in de kerk van De Boskapel.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Bilt, fa. van der Neut in Groene-
kan, de Bilthovense Boekhandel 
en Primera in Bilthoven en in 
Maartensdijk bij Kapper Stevens 
en Primera of via e-mail: azm-
concert@gmail.com. Meer infor-
matie over het concert vindt u op 
www.azmweb.nl. 

Maartensdijk op de kaart

Dinsdag 18 november om 20.00 
uur is er in de Ontmoetings-
kerk, Julianalaan te Maartensdijk 
een Ledenavond van de Histo-
rische Vereniging Maartensdijk. 
Mevrouw Ellen Drees, werkzaam 
bij het regionaal streekarchief 
in Breukelen zal in haar lezing 
een totaaloverzicht geven van de 
oude landkaart van Maartensdijk. 
Een kopie ervan hangt nu bij 
de ingang van het Gemeentehuis 
De Bilt. Toegang, ook voor niet 
leden, is gratis.

Zangmiddag in de 

Opstandingskerk

Op donderdag 13 november is 
men hartelijk welkom om met 
elkaar liederen uit de bundel van 
Johan de Heer te zingen. De 
organist van de Opstandingskerk, 
Jan Hamberg, verzorgt de muzi-
kale begeleiding. De aanvang is 
om 14.30 uur. De Opstandings-
kerk is gelegen aan de 1e Bran-
denburgerweg. 34 in Bilthoven 
en is vanaf 14.00 uur geopend. 
Voor inlichtingen of vervoersvra-
gen: Henny Ockhuijsen-Hus, tel. 
030 2202458.

Ontmoetingsdienst

 

Op vrijdag 14 november wordt 
er weer een ontmoetingsdienst 

& Geersing

“Ik ben er voor u.

 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 of 0800 8192

U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Uitvaartzorg Zeist – De Bilt 

Gevestigd te Maartensdijk

Rijbewijskeuring in Westbroek

Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten, die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen 17 november  in 
Westbroek terecht in Het Dorps-
huis Westbroek, Prinses Chris-
tinastraat 2. Voor informatie en 
een afspraak: Regelzorg Rijbe-
wijskeuringen tel. 088 2323300. 
Van tevoren dient een Eigen Ver-
klaring te worden aangeschaft. 
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PCB Uitvaartzorg in De Bilt 
Denk na over uw levenseinde

door Floris Bijlsma

Waar het leven begint met geboorte, zal het ook eens ophouden. Sterven is onvermijdelijk. 

Ondanks dat statische gegeven zijn er in de laatste decennia grote ontwikkelingen rondom het 

levenseinde. PCB Uitvaartzorg heeft zich onlangs in gemeente De Bilt gevestigd in een fraai 

pand aan de Soestdijkseweg Zuid. Uitvaartleider David van de Waal vertelt waarom het zo 

belangrijk is om tijdig en goed na te denken over de wensen rond het eigen levenseinde.

Van de Waal: ‘Er was een vrouw, 

eind veertig, ernstig ziek als gevolg 

van borstkanker. Wij kwamen met 

elkaar in contact. In gesprek kwam 

naar voren dat zij al lange tijd leed 

aan claustrofobie. Zij keek erg op te-

gen het idee om na haar overlijden 

in een afgesloten kist te liggen. Die 

angst maakte haar erg gespannen, 

waardoor zij moeite had om zich 

gaandeweg neer te leggen bij haar 

aanstaande levenseinde. Zij toonde 

zich krachtig door haar angst en 

kwetsbaarheid open te bespreken. 

Daardoor konden wij alternatieve 

vormen van begraven bespreken. In 

plaats van een kist is het ook moge-

lijk te kiezen voor inwikkelen van 

het lichaam in een wade. Dat sprak 

haar aan. Zij ontspande zichtbaar, 

alsof er een last van haar afviel. Haar 

familie heeft later gezegd dat zij van-

af dat moment meer ontspannen haar 

levenseinde tegemoet is gegaan.’ Dit 

is maar een van de vele manieren 

waarop een persoonlijke afweging 

een belangrijke rol kan spelen bij een 

uitvaart. Aandacht voor persoonlijke 

afwegingen van mensen is essentieel 

voor PCB Uitvaartzorg.

Verzuiling

Al sinds 1933 bestaat de uitvaart-

onderneming in regio Utrecht. De 

coöperatie zonder winstoogmerk 

merkte de afgelopen jaren dat men-

sen uit De Bilt haar steeds meer 

benaderden voor uitvaarten en al-

lerlei vragen over het levenseinde. 

Daarop besloot PCB Uitvaartzorg 

een vestiging in de gemeente te 

openen. De uitvaartonderneming 

is opgezet als coöperatieve vereni-

ging en is dat ook altijd gebleven. 

Een belangrijk uitgangspunt daarbij 

is dat van burenhulp zoals dat vroe-

ger heel normaal was. Dat betekent 

concreet in de context van een uit-

vaartonderneming: toegankelijk-

heid, lokale contacten en aandacht 

voor de persoonlijke afwegingen 

die mensen maken rondom hun ei-

gen levenseinde. Die persoonlijke 

afwegingen zijn steeds belangrijker 

geworden in de loop van de jaren, 

legt Van de Waal uit. Vroeger lagen 

de levenspaden van mensen veel 

meer dan tegenwoordig vast door 

de verzuiling. Geboorte in bijvoor-

beeld een socialistische of protes-

tantse familie legde al veel zaken 

min of meer vast. Met de ontzuiling 

en ontkerkelijking in de loop van de 

twintigste eeuw is daar veel veran-

dering in gekomen. Ieder mens kan 

nu veel meer persoonlijke keuzes 

maken over zijn leven en ook over 

zijn levenseinde. 

Keuzes

Dat geeft nieuwe mogelijkheden, 

maar ook dilemma’s. Van de Waal: 

‘Een van de naarste dingen die na-

bestaanden kan gebeuren, is dat 

zij worden geconfronteerd met het 

overlijden van een dierbare en dat 

zij moeten vaststellen dat er niets 

is vastgelegd aan wensen van deze 

dierbare rondom het levenseinde.’ 

Juist omdat er tegenwoordig zo-

veel meer mogelijkheden zijn dan 

vroeger, is het voor mensen zelf, 

maar ook voor hun nabestaanden 

van belang dat duidelijk is hoe ie-

mand zijn levenseinde voor zich 

ziet. Begraven, cremeren, een na-

tuurbegraafplaats? Een kist? Een 

wade? Een zwarte begrafenisauto? 

Of een ander type auto? Een koets? 

Er bestaat zelfs een omgebouwde 

Fiat500 voor een kinderkist. En 

wat te denken van organen afstaan 

voor transplantatie? Kaarten sturen 

na overlijden? Of kiezen voor an-

dere vormen zoals social media? 

Nabestaanden krijgen veel dingen 

te regelen als hun naaste is overle-

den. Daarnaast hebben zij hun emo-

ties te verwerken. Als er dan niets 

duidelijk is voor de nabestaanden 

over de wensen van de overledene, 

is de kans groter dat nabestaanden 

besluiten nemen waar zij zelf la-

ter spijt van krijgen of waarvan zij 

achteraf denken dat de overledene 

het anders zou hebben gewild. ‘Dat 

gevoel zal lang blijven knagen. En 

dat willen we voorkomen’, zegt 

Van de Waal. Het helpt nabestaan-

den enorm als iemand al in een 

vroegtijdig stadium en in goede ge-

zondheid er goed over heeft nage-

dacht wat hij of zij wil rondom het 

levenseinde. Om mensen daarbij 

te ondersteunen, organiseert PCB 

informatieavonden om mensen in 

te lichten over diverse juridische 

en praktische zaken rondom het 

levenseinde. Nadenken en praten 

over het levenseinde heeft vele 

voordelen. Naast tal van praktische 

voordelen, helpt het mensen ook 

om zich in rust voor te bereiden op 

het einde dat onlosmakelijk aan het 

leven is verbonden.
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Wij komen aan huis in de hele regio! 
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Het is herfst en de bladcampagne

geeft ruimte aan gasten uit Spanje

Sint en Piet zijn gebaat

bij een schone straat

zonder blad van beuk of kastanje

Guus Geebel Limerick

Uitvaartleider David van de Waal.

Wethouder Madeleine Bakker hoopt in het voorjaar een voorstel over De 

Vierstee aan de raad voor te kunnen leggen.

vervolg van pagina 1

De VVD juicht particulier initiatief 

in groenonderhoud toe en is voor-

stander van innovatieve projecten, 

waarbij burgers samen met de lokale 

overheid het onderhoud en beheer 

uitvoeren. De fractie is voor het te-

rugdringen van de schuldpositie, 

maar niet door lastenverzwaring 

voor de inwoners.

Subsidies

Han IJssennagger (Bilts Belang) 

vindt dat het college de verkeerde 

prioriteiten legt. De meeste subsidies 

op kunst en cultuur en sport komen 

terecht bij mensen die het veelal zelf 

kunnen betalen en gaan ten koste van 

de zwakkeren in de samenleving. De 

subsidie op duurzaamheid noemt hij 

een linkse hobby.  Met verbazing 

zegt hij te hebben geconstateerd dat 

op het terrein van de voormalige mu-

ziekschool en sporthal bij De Kwin-

kelier een koningsboom is geplant. 

‘Het duurste stukje grond van de 

gemeente.’ Werner de Groot (CDA) 

noemt de fi nanciële positie van de 
gemeente niet sterk. Hij gaat in op 

de onderwijspositie in de gemeente. 

Veel scholen zijn de afgelopen ja-

ren vernieuwd of gerenoveerd. De 

fractie wil ook aandacht voor Het 

Nieuwe Lyceum. ‘Het CDA is klaar 

om de uitdagingen die in het col-

legeprogramma staan aan te gaan. 

Ik hoop dat naast het college ook 

de raad dit zal doen, immers oplos-

sen en mogelijk maken kunnen we 

enkel met z’n allen.’ Menno Boer 

(SP) constateert dat de wet stelt dat 

iedereen die hulp nodig heeft die ook 

moet krijgen. ‘U sluit nu een groep 

uit die hulp nodig heeft.’ Boer stelt 

in een motie voor om de vergoeding 

van 50 euro die college-, raads- en 

commissieleden krijgen voor com-

puter- en internetgebruik te schrap-

pen. De motie wordt verworpen, 

maar de burgemeester kan melden 

dat het rechtspositiebesluit binnen-

kort aan de orde komt om een aantal 

verplichte wijzigingen te bespreken. 

Daarbij kan deze vergoeding ook 

worden besproken.

Stichting Mens

Voor GroenLinks zijn de steekwoor-

den duurzaamheid, natuur, schone 

energie, rust en leefbaarheid. ‘Op 

dit moment verlaat jaarlijks onge-

veer 72 miljoen euro de gemeente 

in de vorm van energiekosten. Daar 

wat aan doen biedt de kans een deel 

van die kosten om te zetten in lokale 

economische activiteiten.’ Anne de 

Boer vraagt het college een pad uit 

te zetten naar een energieneutrale 

gemeente in 2030. Johan Slootweg 

(SGP) begint en eindigt met citaten 

van Maarten Luther. Hij betwijfelt 

of Stichting Mens op 1 januari klaar 

is. Slootweg stelt dat de voorlich-

ting over de veranderingen in het 

sociale domein beter moet. In een 

motie dringt hij aan op plannen voor 

de bouw van betaalbare woningen 

voor starters en jonge gezinnen in 

kleine kernen. Hij is verontrust over 

de bureaucratie bij de Veiligheids-

regio Utrecht, waar de vrijwillige 

brandweer hinder van ondervindt. 

Nico Jansen (CU) maakt zich zor-

gen over het beleid dat door Stich-

ting Mens wordt uitgevoerd. Hij 

begrijpt dat door de bezuinigingen 

niet alle taken kunnen worden uit-

gevoerd. Jansen dringt aan op goede 

communicatie wanneer in een dorp 

of kern iets veranderd wordt dat een 

grote impact heeft. Hij vindt dat alle 

mogelijkheden om de schuld van 

de gemeente terug te dringen benut 

moeten worden. Zijn credo blijft: 

‘Omzien naar elkaar.’

College

De vragen en opmerkingen uit de 

beschouwingen worden vervolgens 

door het college behandeld. Wethou-

der Mieras zegt dat er in het voor-

zieningenpakket gesneden moet 

worden omdat er bij de organisatie 

nauwelijks nog iets te bezuinigen 

valt. Het kunstwerk dat gepland was 

op de life science-as gaat niet door 

omdat het ontwerp niet tegemoet 

kwam aan het doel. Het bedrag dat 

daarvoor beschikbaar was blijft ge-

reserveerd voor kunst in de open-

bare ruimte. Wethouder Jolanda van 

Hulst meldt dat nog dit jaar huis 

aan huis een nieuwsbrief bezorgd 

gaat worden over de ondertunneling 

van de Leijenseweg. Met een plat-

tegrond en alle informatie. Over het 

zwembad komt binnenkort een me-

dedeling met de stand van zaken tot 

nu toe. Wethouder Madeleine Bak-

ker: ‘Over de toekomst van De Vier-

stee vindt een onderzoek plaats door 

hetzelfde bureau dat het objectief 

bouwkundig onderzoek heeft ver-

richt.’ Nadat de gebruikers hun me-

ning over het conceptrapport hebben 

gegeven komt er een voorstel naar 

de raad waarin de verschillende sce-

nario’s staan uitgewerkt met bouw-

kundige zaken, de exploitatie en de 

fi nanciële mogelijkheden. De raad 
heeft het laatste woord. Wethouder 

Bakker hoopt begin volgend jaar zo-

ver te zijn. Wethouder Anne Brom-

mersma beantwoordt vervolgens de 

vele vragen over duurzaamheid, het 

sociaal domein en Dijckstate. 
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

500
gram 5.98

Hacheevlees 500
gram 5.98

Kip cordon bleu

Riblappen

1
kilo 7.98

100
gram 1.25

Shoarma

VLEESWAREN-TRIO

Lekker voor het weekend
Smulbollen

Kip-walnootsalade 
Filet americain
Sellery salade 3x 100

gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Boeren achterham 

Gegrilde kiprollade 

Rosbief 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 13 november
t/m woensdag 19 november

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

BANANASPLIT

HUISMIX 2.25100
gram

1.49100
gram

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

ROOMBRIE

5.50500
gram

1.25100
gram6.981 

Kilo

5 hamburgers 

5 gehaktballen 

5 gehaktschnitzels

Extra donderdag voordeel! 

SPEKLAPPEN

5.-
5.-

5.-

OOK VOOR UW RELATIEGESCHENKEN 
EN KERSTPAKKETTEN BENT U BIJ ONS 
AAN HET JUISTE ADRES! 
KOM EEN KIJKJE NEMEN IN DE WINKEL 
VOOR DIVERSE VOORBEELDEN!

2.50Per
stuk

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers van de Traiteur
Kalfsmuis met puree
EN SPAGHETTI VAN SNIJBOON

__________________________ P.PORTIE 9,95

Ravioli met gehakt
OF

Ravioli met spinazie/ricotta

________________________ 100 GRAM 1,49

Jachtschotel
________________________ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse Sushi!!!

Rode of gele

Snoeptomaatjes
500 GRAM

Vers gesneden

Ananas

Vers gesneden

Soepgroente
250 GRAM

Vers gesneden

Hutspot
____________________500 GRAM 0,89
Sap.. Sap.. Sap..

Perssinaasappels
______________________ 2 KILO 1,99

Stamppot hete Bliksem
MET SPEK EN WORST ______ P.PORTIE 4,95

ALLEEN MAANDAG 17, DINSDAG 18

EN WOENSDAG 19 NOVEMBER

1,99
0,990,89

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot

___________________________ 100 GRAM  0,70

DE LEKKERSTE
Clementines Mandarijnen

ZONDER PIT!!!

GROOT ASSORTIMENT WILDE

Paddestoelen

volle bak
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Vierde expositie Kunstkring BeeKk
door Henk van de Bunt

Vrijdag 7 november opende beeldend kunstenaar Cathy Worrell 

de 4e expositie van Kunstkring BeeKk in Het Lichtruim. 

Cathy Worrell: ‘De mensheid heeft 

vanaf de oertijden behoefte gehad 

naast de bestaande wereld een ei-

gen wereld te scheppen. Over de 

hele wereld zijn grottekeningen 

ontdekt, afbeeldingen van dieren, 

mensen op jacht en handafdruk-

ken ingekrast en of met oker ge-

kleurd. Met verbazing kijken we 

hoe prachtig de tekeningen zijn 

uitgevoerd. Door de eeuwen heen 

kunnen we genieten van wat kun-

stenaars hebben voortgebracht’. 

Cathy Worrel vindt kunst belang-

rijk: ‘Al zijn er barbaren, die kunst 

willen vernietigen omdat het niet 

overeenkomt met hun geloofs-

overtuiging of ideologie, kunst 

blijft bestaan al is het een zilveren 

slotje op de Bijbel of de mooie 

bloemmotieven in de moskee. Het 

valt eenvoudig weg niet te stop-

pen. De mens is geschapen om te 

scheppen’.

Vrijheid

Volgens Worrell laten kunstenaars 

– ook al hadden zij niet altijd de 

vrijheid van onderwerp- , toch al-

tijd iets van henzelf zien: ’Geluk-

kig hebben wij die vrijheid wel.

De werken van de kunstenaars, die 

hier op deze tentoonstelling te zien 

zijn, vertellen hun eigen verhaal. 

Het verhaal van de kunstenaars. 

Jozé ten Have maakt mooie mo-

numentale portretten, ook kleine 

beeldvullende portretten, waar-

bij de vrouw en haar positie in de 

wereld centraal staan in haar wer-

ken. Andrea Juriaanse schildert, 

maar hier in het Lichtruim zijn 

haar prachtige foto’s te zien. Zij 

bewerkt haar foto’s door ze in te 

knippen of uit te snijden. Zij ver-

werkt er een ander materiaal in en 

er ontstaat een beeld. Andrea laat 

ons een betoverende wereld zien’

Centraal

Cathy Worrell vervolgt: ‘Janny 

Vossestein is schilder en beeld-

houwer. Bij het beeldhouwen staat 

de mens centraal. Maar bij haar 

schilderwerk haalt zij haar inspi-

ratie uit de natuur. Zij laat zien 

hoe wonderschoon dierenvormen 

zijn. Jannie’s werken herken je aan 

een heel eigen kleurgebruik. Zij 

gebruikt acryl, olieverf en aqua-

relkrijt. En, heel geduldig met 

haar kleurpotloden en krijt laat zij 

met tere kleuren haar vlinders en 

libelle’s los. Martin Visser tekent 

en schildert ook. Maar op deze 

tentoonstelling laat hij u genieten 

van zijn objecten’. Visser zegt zelf 

over zijn werk: ‘Ik ben begonnen 

met tekenen en schilderen, en ver-

volgens met keramiek, waarvoor 

ik lessen volgde bij Luigi Amati. 

Na diens verhuizing ontstond mijn 

passie voor hout. Hiervoor hoef je 

geen technieken te leren: je gaat 

het gewoon proberen. Werken met 

hout is altijd een avontuur: je weet 

nooit hoe je eindigt’. 

De opening werd feestelijk bege-

leid door Live muziek: zangeres 

Marloes Bravo Rebolledo werd 

muzikaal begeleid door Ruth 

Elings en Stijn van der Meer. De 

expositie duurt tot en met maandag 

29 december.

De kunstenaars Jozé ten Have, Andrea Juriaanse, Martin Visser en Jannie Vossestein exposeren hun 

werkstukken in Het Lichtruim.

Jubileum galerie 
Alnorum Art 

Vijf jaar geleden vestigde kunsthandel Alnorum Art zich aan de Dorps-

straat 34 in het Oude Dorp van De Bilt. De galerie viert van 14 novem-

ber tot en met 3 januari haar eerste lustrum met een verkooptentoonstel-

ling ‘Betaalbare Kunst’. 

‘Toen we hier onze galerie openden, konden we nog niet bevroeden dat 

we zoveel belangstelling zouden krijgen’, vertelt Dafna van den Elzen, 

samen met haar man Martijn eigenaar van de galerie. ‘In 2010 orga-

niseerde museum Boijmans Van Beuningen een Van Dongen tentoon-

stelling en dat zorgde voor een grote toeloop naar onze galerie. Eind 

2011 werden we genomineerd voor Ondernemer van het Jaar in De 

Bilt. In 2012 en 2013 waren we druk met deelname aan kunstbeurzen 

in Utrecht, Amsterdam, Delft en Naarden en lokaal bij de Wintermarkt 

in het Oude Dorp. En in 2014 zijn we ons speciaal gaan toeleggen op 

de online zichtbaarheid. De website is vernieuwd, we hebben een ac-

tieve Facebookpagina waar we wetenswaardigheden en nieuwe werken 

presenteren en een bedrijfsvideo van één minuut op YouTube. Dat heeft 

ons landelijke bekendheid gegeven’.

Dafna en Martijn van den Elzen voor Galerie Alnorum Art, dat deze 

maand het vijfjarig bestaan viert. 

Duo-expositie in de ArtTraverse 
door Henk van de Bunt

De ArtTraverse-werkgroep organiseert voor het bestuur van de Stichting Kunst & Cultuur en 

het Gemeentebestuur van De Bilt een duo-expositie van Dorry van Haersolte en Inger Kolff in 

de ArtTraverse van het Gemeentehuis De Bilt. Op zondag 16 november om 15.00 uur wordt de 

expositie geopend door psychotherapeut en publicist Iki Freud met een toelichting op het werk 

van de kunstenaars. De expositie duurt tot en met 13 januari 2015

Dorry van Haersolte studeerde af 

als beeldhouwer aan de Rietveld 

Academie Amsterdam. Zij werkt 

met brons, gietijzer, hout, steen en 

ook met oostindische inkt op hand-

geschept papier. Het werk geeft 

de fascinatie van Dorry weer voor 

natuurlijke processen en de kracht 

waarmee die zich voltrekken. Haar 

materiaal wordt zichtbare energie, 

sporen van wat ooit heeft bestaan 

en van hetgeen nog gezien gaat 

worden. De inkttekeningen zijn be-

vroren momenten van een stroom 

van bewegingen. De gietijzeren 

beelden zijn in beweging, zij keren 

door middel van erosie terug in de 

aarde waar zij vandaan komen. Het 

werk van Dorry van Haersolte gaat 

over de onbereikbaarheid van de 

horizon en het landschap als spie-

gel van de menselijke geest. Dorry 

van Haersolte exposeert regelmatig 

in binnen- en buitenland, haar werk 

is in diverse collecties opgenomen.

Inger Kolff

Inger Kolff maakte na haar op-

leiding aan de Filmacademie te 

Amsterdam documentaires en 

werkte als art director voor speel-

ilms. Na het intensieve werken in 

groepsverband ontstond bij haar 

een verlangen naar contemplatie 

en verstilling. Zij koos ervoor te 

gaan tekenen, van jongs af aan haar 

grote liefde, en ging naar de Riet-

veld Academie. Inger Kolff zoekt 

bij het verbeelden van de mens 

geen realistische weergave. Ze te-

kent de mens in al zijn kwetsbaar-

heid, in zichzelf gekeerd of zich 

blootgevend. ‘Ik wil emoties ver-

beelden in een beweging van inkt’ 

zegt ze. Met slechts enkele lijnen en 

vlekken slaagt zij er op indrukwek-

kende manier in haar tekeningen 

een subtiele en emotionele uitstra-

ling te geven. Zij gebruikt daarvoor 

aquarel, potlood, inkt en pigmen-

ten, vaak in zwart-wit. Haar werk 

is ogenschijnlijk eenvoudig, maar 

heeft grote zeggingskracht. Inger 

Kolff exposeerde onder meer bij 

Galerie Suzanne Biederberg, Am-

sterdam, op de RAW Art Fair en de 

ZomerExpositie’s van het Gemeen-

temuseum, Den Haag.
www.arttraverse.nl

Dorry van Haersolte 
Beelden, werk op hout en papier

Inger Kolff
Gewassen inkt tekeningen

Zondag 16 november 
om 15.00 uur opening 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

16 nov 2014 | 13 jan 2015

advertentieDorry van Haersolte achter haar 

huis aan het water waar haar 

inspiratie vandaan komt.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
Heteren

Poort van Midden Gelderland 

Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370

3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken

n Ruimtelijke Ordening & Milieu

n Makelaardij landelijk gebied

n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75

www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regioboekhouding

loonadministratie
belastingen

ZZP
MKB
Horeca

Inloopspreekuur voor ondernemers en starters

 

DEN HARTOG
ONDERSTEUNING

méér dan een administratiekantoor

Contact 

Albert Einsteinweg 36 
3731 CT De Bilt
06-34477233

info@denhartogondersteuning.nl

Gratis adviesgesprek met boekhouder 
Golfpark De Biltse duinen

Burgemeester van der Borchlaan 6, Bilthoven

Vrijdag 21 november van 9.00 uur tot 12.00 uur
Dinsdag 25 november van 19.00 uur tot 22.00 uur

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Tapijt

Vinyl

Marmoleum

Gordijnen

Vitrage

Lamellen

Jaloezieën

Zonwering

Horren

Laminaat

Plankenvloer

PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak

T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

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)
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Speculaasbrokkenvan € 4,50nu € 3,95
Er zijn weerspeculaaspoffers,

een heerlijke speculaas/rozijnenbol gevuld met spijs.4 stuks € 3,60

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

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele inktpatronen

Canon PGI5BK  van € 13,00 voor €  6,50
HP 20 (C6614)  van € 29,50 voor € 12,50
HP 23 (C1823)  van € 31,50 voor € 19,50
HP 58 (C6658)  van € 23,50 voor € 16,00
HP 339 (C8767)  van € 26,50 voor € 17,50
HP 344 (C9363)  van € 29,50 voor € 19,50

  
Brother DR2000 drum  van € 75,00 voor € 37,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

Epson T007  van € 31,50 voor € 12,00
Epson T008  van € 25,50 voor € 10,00
Epson T017  van € 43,50 voor € 15,00
Epson T050  van € 32,50 voor € 12,50

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

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

gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek

samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

De nacht bepaalt uw dag!

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

Jubileumboxspring ‘1927’
Kwaliteitsbed van Nederlands fabrikaat,

AVEK sinds 1927

Nu compleet 

v.a. € 1995

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

Opruiming voorraad fauteuils
10-50% korting- Vanaf 495,00

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

persoonlijk zitcomfort op maat. Relax-

fauteuils, Sta-op-stoelen, Fauteuils en

banken. Kom proberen wat goed zit-

comfort voor u kan betekenen. Bezoek de 

winkel en showroom met ± 100 fauteuils.

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

HEERLIJK
AVONDJE!

Alles voor 
een heerlijk 

avondje vind 
je bij Primera
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Corrie van Brenk verlaat PvdA 
door Henk van de Bunt

Ze wilde er zelf geen ruchtbaarheid aan geven, maar het is uitgelekt: Maartensdijkse Corrie 

van Brenk, voorzitter van vakbond Abvakabo FNV, heeft onlangs haar lidmaatschap van de 

PvdA opgezegd. Ze mist het ‘sociale gezicht’ van de regeringspartij, bevestigt ze desgevraagd. 

Van Brenk is sinds mei 2012 voor-

zitter van de grootste vakbond in 

de publieke sector met 350.000 

leden ‘van ziekenhuizen tot post-

kantoren, van universiteit tot open-

baar vervoer’. Ze verloor diezelfde 

maand de strijd om het voorzitter-

schap van de overkoepelende vak-

centrale FNV van Ton Heerts, oud-

Tweede Kamerlid van de PvdA. 

Zelf was Van Brenk jarenlang lid, 

voor ze de politieke partij onge-

veer een maand geleden verliet. Ze 

was van 1998 tot 2000 gemeente-

raadslid voor GBM in de gemeente 

Maartensdijk en van 2006 tot 2011 

voor de PvdA in het door samen-

voeging ontstane De Bilt. 

On hold

Een woordvoerster bevestigde 

een bericht in NRC Handelsblad 

hierover: ‘Van Brenk heeft haar 

lidmaatschap ‘on hold’ gezet. Ze 

wil dat de PvdA haar sociale ge-

zicht terugkrijgt. Tot die tijd is 

ze enkel FNV’- er’. Als voorzit-

ter van Abvakabo zat Van Brenk 

met haar PvdA-lidmaatschap in 

een lastige positie. Haar vakbond 

heeft felle kritiek op de pensioen-

plannen, de hoge werkloosheid en 

de „botte bezuinigingen” van het 

kabinet van VVD en PvdA die in 

de zorg mogelijk tienduizenden 

banen kosten. In dit gevecht stond 

Van Brenk voor de buitenwereld 

bovendien tegenover een partijge-

noot: PvdA-staatssecretaris Mar-

tin van Rijn van Volksgezondheid. 

Vorig jaar zei Van Brenk in het te-

levisieprogramma Buitenhof: ‘Af 

en toe kussen we elkaar zelfs om-

dat we elkaar aardig vinden, maar 

op dit terrein is het echt helemaal 

fout’. In datzelfde interview zei ze 

al dat de PvdA ‘ontzettende ste-

ken’ heeft laten vallen: ‘Ik zie dat 

het alleen over geld gaat en niet 

over mensen’. Van Brenk wordt 

wel gezien als een SP’- er en haar 

vakbond zou nauwe banden met 

de SP hebben, maar ze is geen lid 

van een andere partij geworden, 

zegt ze: ‘Nee, dat zal ik ook niet 

worden’. Verder geeft ze geen 

commentaar.Corrie van Brenk mist het sociale gezicht van de PvdA.

Verwenmiddag 
Mantelzorgers

Het Steunpunt Mantelzorg heeft samen met de casemanagers Demen-

tie, de mensen van Woonzorgcentrum d’Amandelboom en de Schuts-

mantel Sociëteit De Bosrank een verwenmiddag georganiseerd voor 

mantelzorgers in de gemeente De Bilt.

Wethouder Anne Brommersma sprak de aanwezigen toe: ‘Mantelzor-

gers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. In Nederland 

zijn er nu al 3,5 miljoen mantelzorgers, dat wil zeggen dat 1 op de 4 

volwassenen mantelzorg verleend. Van alle mantelzorgers die jonger 

zijn dan 65 jaar heeft 71% ook nog eens een baan. Dat vergt veel. Het is 

ook een spannende tijd vanwege alle bezuinigingen van het Rijk. Er zal 

daardoor een nog groter beroep worden gedaan op mantelzorgers. Als 

gemeente werken we hard om te zorgen dat het op 1 januari allemaal 

geregeld is. Vandaag wordt u in het zonnetje gezet als dank’. Daarna 

kon gekozen worden uit verschillende workshops met daarna een bor-

reltje, een verhalenverteller en een lekkere maaltijd. [MD]

Wethouder Anne Brommersma spreekt de aanwezigen mantelzorgers 

toe en bedankt hen omdat zij van onschatbare waarde zijn voor de 

samenleving. 

Infoavond Parkinson
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert op donderdag 20 no-

vember een informatiebijeenkomst over de ziekte van Parkinson. 

Deze bijeenkomst is uitsluitend voor mantelzorgers. Aan de orde 

komen o.a. algemene informatie over de ziekte van Parkinson, het 

omgaan met de gevolgen, met hulpmiddelen en aanpassingen en ver-

anderende rolpatronen in de relatie en intimiteit. Er is gelegenheid 

voor: tips, vragen en opmerkingen.

De bijeenkomst is bij Mens locatie Servicecentrum De Bilt, Prof. 

dr. Debeijeweg 1 De Bilt van 14.00 tot 16.00 uur. Voor aanmelding 

of informatie: Willemien Hak, tel. 030 7271556 of e-mail w.hak@

mensdebilt.nl.

Sinterklaaspapier
Tijdens de ledenavond van Vrouwen van Nu Maartensdijk op 19 no-

vember a.s. komt mevrouw Madelein Duijvestein vertellen over haar 

verzameling van Sinterklaaspapier. Madelein Duijvestein is dessinont-

werpster voor de textielindustrie geweest; dit verklaart haar belangstel-

ling voor dessins.

Haar liefde en belangstelling voor mooi cadeaupapier, met name Sin-

terklaaspapier is in de 70-jaren van de vorige eeuw begonnen. Vanaf 

die periode ging zij stelselmatig in de Sinterklaastijd de winkels af om 

nieuwe exemplaren te vergaren. Haar collectie omvat nu ongeveer 4600 

verschillende Sinterklaaspapieren. Zij geeft lezingen en houdt exposi-

ties om het belang van het unieke Sinterklaaspapier voor de Neder-

landse cultuur te behouden. 

De ledenavond wordt gehouden in Parochiecentrum De Mantel, naast 

de RK Sint Maartenskerk op 19 november. Aanvang 19.30 uur. Niet-

leden betalen 5 euro. Informatie: Froukje Poelstra: tel. 0346 210210.

Presentjes voor Mantelzorgers
Afgelopen maandag was het de Dag van de Mantelzorg. Tweehonderddertig mantelzorgers uit 

de gemeente De Bilt, 150 geregistreerde en 80 die via de krant werden aangemeld,  hebben deze 

een presentje ontvangen van het Steunpunt Mantelzorg De Bilt.

Dat presentje bestond uit een 

cadeaubon van vijf euro van de 

Wereldwinkel en het tijdschrift 

De Mantelzorger met daarin 

verhalen van mantelzorgers. ‘s 

Morgens kreeg mevrouw Greet 

Bos het presentje uit handen 

van wethouder Anne Brommer-

sma. Greet Bos is 84 jaar oud en 

zorgt reeds vele jaren voor haar 

man, Gerrit Bos die nu Alzhei-

mer heeft. Inmiddels gaat me-

neer tweemaal per week naar de 

dagverzorging en krijgt twee-

maal per week hulp bij wassen en 

aankleden. Er is ook eenmaal per 

week huishoudelijke hulp, want 

mevrouw Bos kan steeds slech-

ter zien. Daarnaast  komt er een 

vrijwilliger van de bezoekservice 

die wat leuks met hem gaat doen 

en de kinderen en kleinkinderen 

hebben hun wekelijkse taken zo-

dat mevrouw er ook even uit kan. 

Met heel veel zorg lukt het om 

nog thuis te wonen. [MD]

Greet Bos ontvangt van wethouder Anne Brommersma een presentje op de Dag van de Mantelzorg. 



*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN
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Actie:

Deze app is gratis te 

downloaden en levert u 2 

weken gratis sporten bij 

Fysio Fitness Visscher!

Met de app kunt u:

Aan/afmelden voor de groepslessen

Afspraken maken met fysio en fi tness
Testen, oefeningen, tips en acties

Kom ook een keer

bij ons sporten.

Voor:

• Medische Fitness 

• Fysiotherapie

• Fitness

• Spinning

• Pilates

• Medische Pilates

• Yoga

• Body Fun

• Body & Mind

• Sauna

• Turks bad

• Infrarood cabine

• Cardio

• Nu ook:

• Circuittraining

• Buikspierplezier

• Latin Shape

Contact:

0346-212412
www.ffvisscher.nl

 Damestassen

 Portemonnees

 Broekriemen

 Werktassen

 Schooltassen

 Boodschappentrolley’s
 

GROOT assortiment:

Kom snel langs!Parkeren voor de deur
Wij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00, 

dinsdag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur  
zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur
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Bewonersvereniging viert 
zilveren jubileum

door Guus Geebel

Maandag 17 november viert de Huurdersvereniging Spreeuw- Kramsvogellaan (HVSK) in de 

Koperzaal van woon- en zorgcentrum De Koperwiek haar 25-jarig bestaan. De viering met een 

hapje en een drankje vindt plaats na het inhoudelijke gedeelte van de ledenvergadering die om 

20.00 uur begint. De heer Jan Bierma zorgt daarbij voor de muzikale omlijsting.

De beide lats in Bilthoven Cen-

trum 2 werden in 1976 opgeleverd. 
Al gauw daarna werd er een bewo-

nersoverleg opgericht, maar dat had 
geen oficiële status. Die kwam tot 
stand in 1989 toen HVSK als in-

formele vereniging bij de Kamer 
van Koophandel werd ingeschre-

ven. HVSK behartigt belangen van 
huurders in algemene zin, maar 
doet niet aan persoonlijke belan-

genbehartiging. Op 27 juli 1998 
trad de ‘Wet op het overleg huur-
ders verhuurder’ in werking. ‘De 
HVSK werd daarna van een infor-
mele vereniging een formele ver-
eniging met statuten’, vertelt voor-

zitter Roland Sneider. ‘In de wet is 
voorgeschreven dat er eenmaal per 
jaar overleg moet zijn tussen eige-

naar en huurders. Een aantal onder-
werpen voor dit overleg is formeel 
voorgeschreven.’

Overleg

Sinds enkele jaren wordt het jaar-
lijkse overleg gevoerd met Van ’t 
Hof Rijnland, de beheerder van de 
lats. ‘Dit overleg verloopt moei-
zaam en dat hebben we ook ken-

baar gemaakt’, vertelt secretaris-
penningmeester Henk van Luijn. 
De servicekosten vormen een vast 
terugkerend onderdeel van de ge-

sprekken. Door goed in de cijfers 
te duiken heeft het bestuur verschil-
lende keren foutieve berekeningen 
in het nadeel van de huurders kun-

nen rechtzetten. Periodiek heeft 
de HVSK een schouw met de me-

dewerker van Van ’t Hof Rijnland 
die verantwoordelijk is voor de ge-

melde mankementen. Roland Snei-
der: ‘De verhouding met Van ’t Hof 
Rijnland behoeft verbetering. Er is 
aangegeven daarover te willen pra-

ten. We zijn tot elkaar veroordeeld 
en hebben verschillende belangen 
en achtergronden, maar ook ge-

meenschappelijke belangen. Laten 
we daarom zorgen dat we goed 
contact hebben.’

Jubileumviering

Het bestuur komt tien keer per 
jaar bijeen. Het contact met de 
leden loopt via een periodiek die 
tweemaal per jaar voorafgaand 
aan een algemene ledenvergade-

ring uitkomt. De vereniging telt 
op dit moment 89 leden van de 
118 bewoonde lats. Het bestuur 
onderhoudt goede contacten met 
de bewonersvereniging van de 
nabijgelegen 3G-lats. Wederzijds 
worden de ledenvergaderingen 
bezocht. Voor de jubileumviering 
heeft het bestuur bijzondere gas-

ten uitgenodigd. Wijkwethouder 
Hans Mieras en wijkcontactamb-

tenaar Miranda de Freitas, de heer 
van Loo van de 3G-lats  en verte-

genwoordigers van ASR en Van ’t 
Hof Rijnland. Voormalige bewo-

ners van de lats zijn eveneens van 
harte welkom.

V.l.n.r. voorzitter Roland Sneider, secretaris-penningmeester Henk van 

Luijn en algemeen bestuurslid Roland Defaix.

Extra onderzoek 
De Vierstee 

In de vergadering op 24 april 2014 heeft de uw raad aan het College ge-

vraagd om het overleg met alle gebruikers van De Vierstee opnieuw te 
starten en hierin ook het bevolkingsinitiatief te betrekken, met als doel 
duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van nieuwbouw dan wel 
renovatie van De Vierstee. 

Na een bespreking van de knelpunten en de oplossingsrichtingen met 
alle gebruikers van De Vierstee en vertegenwoordigers van het bevol-
kingsinitiatief, heeft het College opdracht gegeven voor een bouw-

kundig onderzoek naar de kosten van investering en onderhoud van 
zowel nieuwbouw als renovatie van De Vierstee. De uitkomsten van 
dat onderzoek zijn gepresenteerd aan de eerdergenoemde gesprekspart-
ners en vervolgens tijdens de informatieve bijeenkomst op 4 september 
2014 aan de gemeenteraad. Het rapport van het bouwkundig onderzoek 
wordt thans opgesteld.

Financiën

Voor het verkrijgen van een totaal inancieel beeld, acht het College het 
van belang dat ook inzicht bestaat in de exploitatie van de mogelijke 
varianten. Daarvoor is intussen opdracht verstrekt en het College ver-
wacht de gemeenteraad rond de aanstaande jaarwisseling te informeren 
over de resultaten van het nadere onderzoek.

Herbouw 
voormalige stationschefwoning

ProRail en het Spoorwegmu-

seum hebben een plan voor 
herbouw van de voormalige 
stationschefwoning (bij Station 
Bilthoven) op het terrein van het 
Spoorwegmuseum uitgewerkt 
waarbij de beschikbaar gestelde 
kenmerkende elementen worden 
hergebruikt. 

Er is Intussen een architect ge-

selecteerd, de gemeente Utrecht 
heeft de benodigde vergunnin-

gen verleend en de aanbesteding 
van de herbouw is achter de rug. 
De bouwwerkzaamheden zijn 
onlangs gestart en naar verwach-

ting kan de voormalige stations-

chefwoning in april 2015 op haar 

nieuwe locatie worden onthuld 
in aanwezigheid van de initia-

tiefnemers voor het behoud van 
de woning. 

Een aquarel van het nieuwe aan-

zicht van de stationschefwoning. 

(foto gemeente De Bilt)

Hollandsche Rading 
gaat gebiedsplan maken 

Woensdag 29 oktober kwamen zo’n 70 inwoners van 

Hollandsche Rading in het dorpshuis bij elkaar. Daar hebben 

ze met de gemeente de intentie uitgesproken om de komende 

maanden samen tot ambities en concrete acties te komen voor 

het dorp en deze vast te leggen in een gebiedsplan.

Wethouder Jolanda van Hulst heette alle aanwezigen welkom en was 
blij met de grote opkomst. Zij vertelde dat ze als kernwethouder van 
Hollandsche Rading al met verschillende inwoners in gesprek is ge-

weest. Daarbij kwam naar voren dat het goed wonen is in Hollandsche 
Rading, maar dat er ook aandachtspunten zijn. Zij gaf aan dat de ge-

meente deze punten niet alleen kan en wil oplossen: ‘De bewoners van 
het dorp weten als geen ander wat er speelt in hun leefomgeving. Zij 
hebben ideeën over wat er beter kan en hoe dat aangepakt kan worden. 
Wij willen dat samen met hen doen. Dat we dit zo breed oppakken is 
voor zowel de gemeente als voor inwoners een nieuwe manier van wer-
ken. Dit maakt dat aan het begin misschien nog niet alles duidelijk is, 
maar wij gaan graag samen de uitdaging aan om dit proces te doorlopen 
en een gebiedsplan op te stellen’. 

Toelichting

Vervolgens werd een toelichting gegeven op het idee dat de gemeente 
heeft bij een gebiedsplan. Het gebiedsplan is geen nieuwe visie voor 
deze kern, maar geeft invulling aan de ruimte en mogelijkheden die de 
bestaande kaders bieden. Gemeente, inwoners, ondernemers en instel-
lingen kunnen met elkaar aangeven wat zij belangrijk vinden voor het 
dorp. Dit wordt vertaald naar ambities en acties.
Nadat er met elkaar gesproken was over verwachtingen in de samen-

werking, was het aan de aanwezigen om aan te geven of zij de komende 
maanden in gezamenlijkheid aan een gebiedsplan willen werken. Vrij-
wel iedereen gaf aan zich in te willen zetten voor het opstellen van een 
gebiedsplan voor Hollandsche Rading. Samen met een aantal bewoners 
wordt een volgende bijeenkomst in deze kern voorbereid. 

Inwoners van Hollandsche Rading worden betrokken bij het opstellen 

van een gebiedsplan. (foto Gemeente De Bilt)



Kijk voor meer info op

www.mensdebilt.nl

MENS is ook….

Servicecentrum Bilthoven Noord
Woont u in Bilthoven Noord en heeft u een vraag over 
welzijn, zorg of wonen? Dan kunt u ook bij MENS ter-
echt, locatie Schutsmantel. Gregoriuslaan 1, Bilthoven. 
U kunt altijd bellen 030-7440595. Natuurlijk zijn bur-
gerinitiatieven ook van harte welkom met vragen en 
ideeën.

Meedoen en Samen 

Maatschappelijke Stage
Van 10-14 november is een groep leerlingen van 
het HNL weer actief bij allerlei maatschappelijke or-
ganisaties in gemeente De Bilt. Zo maken zij kennis 
met vrijwilligerswerk en wat er zoal te doen is op 
maatschappelijk gebied in De Bilt. Ook leerlingen van 
de Werkplaats zijn maatschappelijk actief. Mooi dat 
dat allemaal gebeurd in onze gemeente.

Heeft u vragen? Loop binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. PJW Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595

Oude Brandenburgerweg 4a
06-25172955 • 0346-830927

Ambachtelijke meubelstoffeerderij 

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

•	 Gespecialiseerd 

in rieten- en 

biezenmatten 

maken.

•	 Gratis halen en 

brengen.

•	 Grote collectie 

klassieke en 

moderne meubel-

stoffen en leer.

www.meubelstoffeerderijkwarten.nl

Kom langs in onze winkel 
of bel voor een vrijblijven-
de afspraak bij u thuis.
U bent van harte welkom, 
De kofie staat klaar
in Bilthoven!

Herfstspecial

Herten stoofpotje 
met rode kool en puree € 17,50 

Gebakken zeetong (250 gram)  

met friet, salade en groenten € 19,50

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Herfstmenu

Proef de smaken van de herfst... 

Hertenrugilet 
met spruitjesstamppot  

€ 19,50

De Witte Zwaan

Dorpsstraat 8
3732 HJ De Bilt

(030) 221 01 25
info@witte-zwaan.nl

Weekspecial

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

Van de houtskoolgrill:
Ossenhaas saté met atjar, kroepoek en satésaus voor € 17,50

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

HERFST GEBRAAD
Voor de liefhebbers. Een begrip in De Bilt.

Met o.a. rosbief, rookspek & stroganoff kruiden 500 gram 9,98

KONIJNENACHTERBOUTEN
Uit onze poeliershoek: voor de liefhebbers,

om te stoven. 1 kilo 12,50

KALFSHAMBURGERS
Uit onze specialiteitenhoek:

Met o.a. kalfsvlees, kruiden & een bosuitje. 100 gram 1,75

VARKENSHAAS IN HET GROEN
Met o.a. varkenshaas, champignons, prei & kruidenolie.

In een sleetje. 100 gram 1,95

GEKRUIDE KIP REEPJES
Om te wokken.

Met groenten gevuld. 100 gram 1,10

KALKOENHAM
Lekker beleg.

Erg mager! 100 gram 2,25

TIP: Van maandag 17 t/m woensdag 19 november

SCHOUDERKARBONADE

Van ons bekende varkensvlees. 1 kilo 7,98

KATENVLINDER

Gekruid gehakt & met katenspek omwikkeld 100 gram 0,98

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 10 nov t/m zaterdag 15 nov 2014. Zetfouten voorbehouden.

Blessed by
Comfort
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Kijk voor meer info op

Wij helpen u graag!
Maak snel een afspraak en

we kijken samen naar de mogelijkheden.

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

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

Wilt u een nieuwe website?

www.parelpromotie.nl
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Feestje bij Botaboots
Donderdag 6 november schoven de deuren van Botaboots aan de Industrieweg in Maartensdijk 

uitnodigend open ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan. Maar ook omdat iedereen best 

eens mocht zien waar zij sinds mei dit jaar gevestigd zijn.

Botaboots startte 5 jaar geleden 

vanuit ‘de huiskamer’ van Louise 

Vermeer, waarbij de groeiende en 

succesvolle collectie zich opsta-

pelde in huis. Vandaar dat dit voor-

jaar de voorraden verhuisden naar 

Maartensdijk waar naast het kan-

toor ook een uitgebreide showroom 

te vinden is met de lopende col-

lectie en de outlet. Vanuit die loca-

tie worden de deelnames aan, met 

name de hypische, evenementen in 

binnen-en buitenland gepland. Op 

de site valt te volgen waar ze zijn 

en of de locatie in Maartensdijk 

derhalve geopend is.

Bomvol

Gezelligheid is altijd troef bij Bota-

boots. Feestje of niet, je bent er van 

harte welkom en het bedrijf ademt 

een en al gastvrijheid uit. Niet ver-

wonderlijk dat er op de uitnodiging 

om het nieuwe onderkomen te be-

kijken meer mensen afkwamen dan 

gepland. De in allerijl opgezette tent 

bij de entree bood welkom onder-

dak aan een - overwegend manne-

lijk - deel van de bezoekers terwijl 

binnen de dames zich verdrongen bij 

de nieuwe collectie, de laarzen en de 

aantrekkelijke accessoires. Stralend 

middelpunt was Louise die zich, om-

ringd door haar geliefde klanten, re-

laties, vrienden en bekenden, als een 

vis in het water voelde. Het feestje, 

waar lokale ondernemers een steen-

tje aan bijdroegen, eindigde fors later 

dan gepland. ‘Maar’, zo verklaarde 

een gelukkige Louise, ‘het was écht 

een feestje’. ‘Het was leuk, het was 

gezellig en iedereen had het naar z’n 

zin. Daar wordt ik gelukkig van!’

Modellen, herkenbaar aan de muts, 

showden de mogelijkheden van de 

collectie en mengden zich tussen 

het publiek. 

Living Stukadoorsbedrijf richt 
blik op de toekomst

door Martijn Nekkers

Op 25 november is het 12,5 jaar geleden dat Living Stukadoorsbedrijf BV van start ging. 

Directeur-eigenaar Gerard Spronk vindt het een mooie gelegenheid om eens terug te kijken. 

Het bedrijf is begonnen met 1 man en zelf werkte Gerard ook nog mee als stukadoor. 

De onderneming heeft zich in die periode goed ontwikkeld. Er zijn nu elf man in vaste dienst 

terwijl regelmatig een beroep moet worden gedaan op ZZP’ers om de pieken op te vangen. 

Een belangrijk gedeelte van de 

opdrachten komen namelijk uit 

de schade verzekeringswereld. Na 

brand, waterschade of andere ca-

lamiteiten willen de verzekeraars 

en hun klanten natuurlijk dat de 

schade zo snel mogelijk hersteld 

wordt. Met deze branche heeft Ge-

rard inmiddels een goede band op-

gebouwd. Het voordeel is een con-

stante stroom van opdrachten want 

crisis of niet, ongelukken en schade 

zijn er altijd. Daarnaast is Living 

ook als onderaannemer werkzaam 

bij kleinschalige nieuwbouw, on-

derhoud en renovaties. 

Werk aan de winkel

‘We zijn begonnen aan de Voor-

dorpsedijk’, vertelt Gerard. Samen 

met zijn vrouw Angela, die de ad-

ministratie voor haar rekening nam 

liepen de zaken voorspoedig. ‘Ons 

bedrijf biedt service en kwaliteit. 

Afspraken nakomen is ook heel be-

langrijk, vooral bij de relaties waar 

wij steeds mee te maken hebben. Zo 

bouw je vertrouwen op. We kunnen 

daarnaast steeds snel en lexibel in-

springen op de vraag.’ Het bedrijf 

van Gerard komt in actie nadat ge-

specialiseerde bedrijven de schade 

hebben vastgesteld. Bijvoorbeeld 

als er brand- of waterschade is. 

Hierna gaan de mensen van Living 

aan de slag om de situatie weer in 

oude staat te herstellen. 

Toekomst

Vier jaar geleden werd de overstap 

gemaakt naar het nieuwe bedrijven 

terrein Larenstein in Bilthoven. Een 

modern bedrijfspand met voldoen-

de opslagmogelijkheid, een kantoor 

en showroom. In de laatste kan men 

zien wat er mogelijk is. Spronk: 

‘Tijdens kantooruren zijn de men-

sen hier welkom en op zaterdag ook 

maar dan na afspraak. We doen stu-

kadoors- schilder- en sauswerk. Het 

bevalt ons hier prima in dit nieuwe 

pand. Het is ook ijn om werken en 
wonen gescheiden te houden. We 

wonen zelf nog steeds aan de Voor-

dorpsedijk.’

Waar komt die naam ‘Living’ eigen-

lijk vandaan? ‘Ik wilde een beetje 

originele en uit het oog springende 

naam hebben’, vertelt Gerard. ‘Iets 

anders als ‘Stukadoorsbedrijf Ge-

rard Spronk’ of zoiets’. Toen schoot 

ons het woord livingroom (huiska-

mer) te binnen en zo kwamen we 

op de naam van ons bedrijf’. Li-

ving Stukadoors heeft nog steeds 

ambitie. Gerard: ‘We willen nog 

best wat verder groeien. Maar we 

zijn tevreden zoals het nu gaat.’ 

Hoe denkt hij dat de situatie zal zijn 

als er weer 12.5 jaar voorbij is? Met 

een glimlach vertelt Gerard Spronk 

dat hij dan op de achtergrond nog 

wel betrokken zal zijn bij de zaak 

maar dat zoon Ralph, die nu ook al 

volop meewerkt in het bedrijf, de 

touwtjes in handen zal hebben. Een 

situatie die Gerard en Angela nu al 

met vertrouwen tegemoet zien.

Rookworstenactie
In samenwerking met kwaliteitsslagerij Zweistra te Maartensdijk or-

ganiseert Comité Adullam Maartensdijk weer een rookworstenactie. 

De rookworsten zijn gemaakt door Henk Zweistra en onlangs nog met 

Goud bekroond. De overheerlijke rookworsten zijn van varkens- of 

rundvlees en kunnen ingevroren worden. Bestellingen kunnen worden 

gedaan vóór zaterdag 29 november 2014 bij Fam. van der Vlies, tel. 

0346 211597. Rond 6 december worden de bestellingen thuis bezorgd.

Gerard en Angela Spronk in de nieuwe showroom van hun bedrijf te 

Bilthoven.

Eerste paal 
voor La Luna

Donderdag 6 november sloeg wethouder Hans Mieras, samen met 7 

toekomstige bewoners de eerste paal voor het La Luna project. La Luna 

is gelegen op de hoek van de Planetenbaan en de Melkweg in Bilt-

hoven. Het is de bedoeling dat in het 2e kwartaal van 2016 de eerste 

bewoners hun appartementen kunnen betrekken.

Het complex met 56 woningen was in zeer korte tijd verkocht, wat tot 
gevolg heeft dat de gemeente nu ook plannen aan het maken is voor de 

daarbij gelegen terreinen waar de voormalige basisscholen De Poolster 

en de Jan Lighthartschool staan.[HvdB]

Wethouder Hans Mieras en een deel van de toekomstige bewoners in 

actie bij de start van de bouw. [foto: Reyn Schuurman]

Azalea

Rhododendron simssi.

Potmaat 12 cm. 

Excl. sierpot. Per stuk

van 4,99Dvoor 

3,99
GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl

wk 46. Geldig van 12-11 t/m 18-11. OP=OP

advertentie

Najaarsmarkt Emma’s
Zaterdag 15 november houdt Kringloopwinkel Emmaus Bilthoven haar 

najaarsmarkt van 13.00 tot 16.00 uur aan de Julianalaan 27 in Biltho-

ven. Er staan op deze speciale markt kramen met antiek, bric a brac, 

sieraden, schilderijen en boeken.  Ook op de afdelingen meubels, kle-

ding, schoenen/tassen en speelgoed zijn zeer mooie artikelen te koop. 

De opbrengst van de markt gaat naar de Stichting Urgenta die het geld 

bestemt voor de aanleg van een zuurstofsysteem in operatiekamers in 

een kinderziekenhuis in Moldavië’. 



www.biltschehoek.com

Een keur aan culinaire wildspecialiteiten, uitstekende wijnen en een plezierige muzikale 

omlijsting vormen de juiste combinatie voor een onvergetelijke avond! Uit te breiden met een 

overnachting in ons hotel.

Prijs: € 79,50 per persoon, inclusief passend dranken-arrangement en live-entertainment.

 Reserveren noodzakelijk. Informeer bij onze receptie.

Reserveer nu alvast: 

Culinair Wildbuffet-Dansant

Zaterdag 29 november a.s.

De Holle Bilt 1  -  3732 HM De Bilt  -  Tel. 030 220 58 11  -  E-mail: biltschehoek@valk.com 
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Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Voor deze vaste wijken zoeken wij

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

Binckhorstlaan, Karnemelksweg 

Bilthoven:
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan,

Albert Cuyplaan, Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

bezorgers voor

Winnaars 
Ballonnenwedstrijd 

Woensdag 5 november reikte wethouder Madeleine Bakker de 

prijzen uit van de ballonnenwedstrijd, die eerder dit jaar werd 

gehouden tijdens Roefeldag.

Robin Lammers haar ballon was het verst weggedreven en in 

Maastricht (181 km) gevonden. Matteo de Rooij, Yardan Taya 

en Jeadyn Quakernaat hadden hun ballonnen aan elkaar ge-

knoopt. Hun ballonnen bereikten de gemeente Ulestraten, 174 

km. verwijderd van de gemeente De Bilt. De ballon van Rosa-

lie van der Schans werd in Budel (118 km) gevonden.

V.l.n.r. Rosalie, Robin, wethouder Madeleine, Matteo en Jeadyn 

met hun prijzen. Yardan was verhinderd.        [foto HvdB]

De Ram en de Steenbok 
hebben het overleefd

door Henk van de Bunt

Aan het einde van het eerste decennium van de vorige eeuw werden er grootse plannen gesmeed voor 

de inrichting van het villapark Ridderoord in een gebied van ca. 75 ha. aan de westelijke kant van de 

Soestdijkseweg en aan weerszijden van de Gezichtslaan met o.a. een hotelcomplex. 

Bij het hotelontwerp was het eer-

ste idee om het hotel te laten lijken 

op het Jachthuis Sint Hubertus (van 

het bekende echtpaar Kröller-Mül-

ler) op de Hoge Veluwe van archi-

tect H.P.Berlage. Het hotelontwerp is 

nimmer gerealiseerd. In 1918 vroeg 

de Maatschappij Leyenhove wel een 

bouwvergunning aan voor de bouw 

van een vijftal huizen in het gebied, 

waar nu de Van der Helstlaan, de Hob-

bemalaan en de Van Goyenlaan liggen. 

De huizen zijn gerealiseerd aan de Van 

der Helstlaan 23, de Hobbemalaan 11 

en de Van Goyenlaan 16 en deze kre-

gen respectievelijk de namen De Stier, 

De Kreeft en De Steenbok. De andere 

huizen werden gebouwd aan de Van 

der Helstlaan 4 en de Van Goyenlaan 

38 en kregen respectievelijk de huisna-

men De Ram en De Schorpioen mee; 

alle vijf namen uit de Dierenriem. Drie 

namen overleefden de negentig jaren 

niet, maar De Ram en De Steenbok zijn 

nog steeds op de gevel terug te vinden.

De Ram

Het pand De Ram wordt nu bewoond 

door de vroegere voorzitter van het 

bestuur van de Biltse Muziekschool 

Ben Liezenberg 

en zijn gezin. Hij 

beschikt nog over 

papieren waar-

uit blijkt dat de 

huidige van der 

Helstlaan (tussen 

Soestdijkseweg 

en Gezichtslaan) 

bekend was als 

(het verlengde 

van) de Beet-

hovenlaan. De 

bouwvergunning 

(legeskosten 2,50 

gulden) wordt in 

1918 afgegeven 

onder de voor-

waarden van ‘ge-

dekt met geprepareerd riet’, ‘gebonden 

met ijzeren draden’ en dat de beneden-

woonkamers drie meter hoog moeten 

zijn. Met die vergunning in de hand 

bekijken wij de ‘rijke decoratieve 

detaillering’ van de gevels: rollagen 

boven de vensters, een verplicht deco-

ratief patroon in baksteen’ met een ge-

profi leerde bakstenen cordonlijst en de 
topgevels, die ingevuld moesten zijn 

met uitgemetselde bakstenen. Liezen-

berg bewoont met zijn gezin het pand 

vanaf 1991: ‘Wij waren er in een klap 

verliefd erop. Mijn oma was in 1933 

in Bilthoven komen wonen (Hobbe-

malaan); lekker in het midden van het 

land. Vanaf mijn kindertijd ben ik dus 

met dit deel van De Bilt bekend en 

toen wij na wat omzwervingen weer 

buiten de stad wilden gaan wonen, was 

een voorkeur voor deze omgeving ui-

teraard leidend’. 

‘De Ram’ staat boven de west- en noordzijde van het (deur-)

portaal geschilderd. 

De Schorpioen is een van de vijf dierenriem woningen. (foto uit de collectie van 

Rienk Miedema).
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Op pad met de 
energiebesparingsadviseur

Al bijna 150 inwoners van De Bilt meldden zich aan als deelnemer aan de actie

‘De Bilt bespaart energie’. Deze campagne van de gemeente en energiecoöperatie

BENG! is gericht op eigenaar-bewoners van woningen die vóór 1976 zijn gebouwd.

Zij kunnen tegen een aantrekkelijk tarief een energiescan laten uitvoeren

en ontvangen vervolgens een rapport met aanbevelingen en offertes van,

zoveel mogelijk lokale, ondernemers om de maatregelen uit te voeren.

De Looydijk is zo’n straat met ou-

dere woningen en link wat straat-
bewoners hebben zich aangemeld, 

waaronder Bert en Marianne Strub-

be. Hun woning dateert uit 1933, 

maar aan de binnenkant zou je dat 

niet zeggen. Alles oogt heel mo-

dern, ze hebben vloerverwarming 

en aan de achterkant een mooie uit-

bouw. Aan het eind van de middag 

krijgen zij Rob van der Lans op be-

zoek, de adviseur van Susteen, het 

bedrijf dat de scans uitvoert.

Zes

Het is voor vandaag zijn zesde be-

zoek en gemiddeld is hij zo’n vijf 

kwartier kwijt om alles in kaart te 

brengen, zodat hij daarna zijn rap-

port kan uitbrengen. Susteen doet 

dit werk niet alleen in De Bilt, maar 

heeft inmiddels al ervaring opge-

daan in ruim 20 andere gemeenten. 

Wat Rob opvalt is dat de meeste 

Biltenaren meedoen omdat ze iets 

willen bijdragen aan een beter mi-

lieu. Vaak hebben zij ook al een 

aantal maatregelen getroffen. ‘Heel 

anders dan bijvoorbeeld in Amstel-

veen, waar in de meeste gevallen 

nog heel veel moest gebeuren en 

waar het de mensen in de eerste 

plaats te doen was om de inanciële 
besparing. Natuurlijk is het met de 

stijgende energieprijzen voordelig 

om je woning te isoleren en het is 

ook goed als je te zijner tijd je huis 

wilt verkopen, maar in De Bilt lijkt 

dat argument toch op de tweede 

plaats te komen.’

Bewust

De familie Strubbe vormt zo’n voor-

beeld van redelijk milieubewuste 

bewoners. Ze hebben overal dubbel 

glas, gebruiken groene stroom en 

beschikken over een zonneboiler. 

Op het dak van de schuur staan vier 

kleine zonnepanelen, voldoende 

om de koelkast en de vriezer van 

stroom te voorzien. Toch denken ze 

dat er nog wel winst te behalen valt 

bij wat meer isolatie. 

Samen met hen neemt de adviseur 

een uitgebreide vragenlijst door. 

Hij informeert naar hun wensen 

en ook naar het jaarlijkse energie-

verbruik. Veel mogelijkheden voor 

energiebesparing blijken al benut: 

de vloer is geïsoleerd en dat geldt 

ook voor het dak en de muren van 

de uitbouw aan de achterkant. Rob 

voorziet de meeste besparingswinst 

in het isoleren van de spouwmuur 

aan de voorkant. Daarvoor zijn 

steeds betere materialen beschik-

baar: minerale wol bijvoorbeeld 

of zogenaamde EPS-parels. Bij het 

nameten blijkt dat de spouwruimte 

groot genoeg is en bovendien niet 

vol zit met bij de bouw gemorste 

metselspecie: ‘Juist in de crisis-

tijd waarin deze woning gebouwd 

werd, ging men heel zuinig om met 

de materialen. ‘

Rapport

Binnenkort komt Van der Lans met 

een uitgebreid advies over de be-

sparingsmogelijkheden inclusief 

de kosten en de terugverdientijd. 

Vervolgens is het aan de bewoner 

om hier al dan niet gebruik van te 

maken, maar de ervaring van Su-

steen in andere gemeenten is dat 

een aanzienlijk deel van hen dat 

ook daadwerkelijk gaat doen. Na 

De Bilt zijn vanaf volgende week 

Bilthoven-Zuid en Groenekan aan 

de beurt. Dan ontvangen de bewo-

ners van deze kernen een brief met 

de uitnodiging om mee te doen, de 

andere kernen volgen in januari.

(Henk Zandvliet)

Adviseur Rob van der Lans (links) en bewoner Bert Strubbe (rechts),

die zich buigen over de jaarafrekening.

Geen Westbroekse Hobbymarkt 
zonder Wout van Winssen

door Martijn Nekkers

Zaterdag 15 november is er weer van alles te zien in Westbroek op de Hobbymarkt

in het Dorpshuis. Deze wordt om de twee jaar gehouden en

mag zich altijd in grote belangstelling verheugen.

Inwoners van Westbroek (en om-

streken) laten zien wat voor hobby 

ze hebben en waar ze hun vrije tijd 

mee vullen. Daarbij zijn dit jaar 

enkele nieuwe gezichten zoals In-

eke Lipnof met sieraden en Sieske 

Kramer met haar borduurmachine. 

Lisette Gordemeyer gaat demon-

streren hoe je porselein moet be-

schilderen. Maar ook zijn er weer 

vele bekenden zoals Theo Schouten 

met allerlei voorwerpen uit de ge-

schiedenis van Westbroek, Susan 

Klaasse met Pergomano, Kees 

Schuurman met houten kunstvoor-

werpen en Wim Wijnen met zijn 

treinen. 

Een oude bekende die er ook weer 

zal zijn is Wout van Winssen. Zeg 

maar de dorpsarchivaris van West-

broek. Het is indrukwekkend wat 

hij in de loop der tijden bij elkaar 

heeft verzameld aan foto’s, boeken, 

documenten en krantenknipsels. 

Wout (80), van oorsprong ietsen-

maker, loodgieter en monteur van 

tractoren en landbouwwerktuigen, 

heeft zijn hele leven aan de Kerk-

dijk gewoond. Iedereen kent hem 

in het dorp en weet van zijn ver-

zameling. Mensen komen graag 

bij hem als ze weer eens iets heb-

ben gevonden uit de oude tijd.  

 

Wout maakt dan, indien nodig, ko-

pieën van de foto’s en de stukken 
en heeft zo weer een uitbreiding 

van z’n archief. Maar ook dorpsbe-

woners die zelf iets willen weten of 

uitzoeken kunnen bij hem terecht, 

Zonder problemen leent Wout zijn 

materiaal uit. Dat gaat meestal 

goed, vertelt hij. Het komt altijd te-

rug, op een enkele uitzondering na. 

Hij praat graag over zijn dorp en 

weet heel veel over de geschiedenis 

en haar inwoners. 

Scheepsmaker

Hoe is hij er ooit toe gekomen om 

zo’n verzameling aan te leggen? 

Wout vertelt dat hij daar rond 1970 

mee begonnen is. Gijs Masmeijer, 

scheepsmaker van de scheepswerf 

aan de Kerkdijk, schreef toen een 

boekje ‘De Geschiedenis van de 

kerk van Westbroek’. Dat gaf van 

Winssen de inspiratie om te begin-

nen met verzamelen. Wout heeft 

bijzondere stukken in zijn collectie. 

Met trots laat hij een boekje zien 

met het opschrift ‘Ziekenfonds De 

Bus 1839-1919. Hierin de boek-

houding van wat we nu een lo-

kaal ziekenfonds zouden noemen.  

 

Later ging dit over in het Groene 

Kruis. In een keurig handschrift 

zien we alle inkomsten en uitgaven 

genoteerd. Over zijn verzameling: 

‘Je bent hier nooit mee klaar, het 

is nooit af. Je komt altijd weer wat 

nieuws uit de oude tijd tegen’. Zo 

staat hij ook nu weer op de Hob-

bymarkt. Zo lang de markt wordt 

gehouden is hij er bij geweest. Een 

lange tafel vol met ordners waarin 

de bezoekers graag snuffelen en 

met een groot ‘oh ja!’ gehalte. Dat 

zal straks op 15 november niet an-

ders zijn. En Wout, die gaat gewoon 

door met verzamelen. Hij hoopt er 

nog lang mee door te gaan. 

Vaatdoek

Eén ding houdt hem bijzonder be-

zig. Hij herinnert zich dat er rond 

1920 een huis-aan-huis blad in 

Westbroek verscheen dat door ie-

dereen ‘De Vaatdoek’ werd ge-

noemd. Dat zal ongetwijfeld niet de 

echte naam zijn geweest maar wat 

was de echte naam? De Vierklank 

in ieder geval (gelukkig) niet want 

die is pas aan z’n 20ste jaargang 

bezig. Het houdt Wout bezig en hij 

hoopt dat er oude dorpsgenoten zijn 

bij wie nu een licht gaat branden. 

Hij houdt zich in ieder geval aange-

boden voor informatie.

De Hobbymarkt in het Dorpshuis 

van Westbroek is op zaterdag 15 

november van 10.00 tot 15.30 uur.

In juli 2014 werd Wout van Winssen rondgereden door Alfred Colijn ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag. 

(foto: Jenneke Groot)

Nieuwe subsidieronde 

Ondernemersfonds De Bilt

Van 12 november tot 1 december kan er weer bij het 

Ondernemersfonds De Bilt subsidie worden aangevraagd 

voor generieke projecten ter bevordering van de lokale 

economie in de gemeente De Bilt.

Sinds de start van het ondernemersfonds in 2013 zijn meerdere projec-

ten ingediend die in aanmerking zijn gekomen voor een subsidie. Zo 

is in het begin van 2014 is de aanvraag Platform Duurzaam de bilt.nu 

goedgekeurd.

Lokale economie

Het Ondernemersfonds De Bilt subsidieert generieke projecten die 

aantoonbaar economisch effect sorteren op de lokale economie en die 

voor een collectief van ondernemers van belang zijn. Daarnaast zoekt 

men ook projecten die bijdragen aan het optimaliseren van facilitei-

ten ten behoeve van meerdere ondernemers in de gemeente De Bilt. 

Het fonds is door de Biltse Ondernemers Federatie(BOF) opgericht 

in 2012 in nauwe samenwerking met de gemeente De Bilt. Hierbij 

heeft de gemeente De Bilt voor een periode van 3 jaar 50.000 euro 

per jaar ter beschikking gesteld ter bevordering van de lokale econo-

mie. Het bestuur van het Ondernemersfonds beoordeelt de ingedien-

de projecten en ziet toe op de verdeling van de gelden ten behoeve 

van de inanciering van de generieke activiteiten in de zes kernen van 
de gemeente De Bilt. Voor meer informatie en aanvraagformulier:  

www.ondernemersfondsdebilt.nl
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Benefi etdebat voor 
tienermeisjes in Sierra Leone

Op donderdag 20 november is er in gemeentehuis Jagtlust 
een debatavond met als thema ‘Wat is waarheid?’

De opbrengst gaat naar een project in Sierra Leone, dat 
probeert tienerzwangerschappen te voorkomen.

Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven organiseert het debat. Als internationale 

serviceorganisatie van vakvrouwen zet Soroptimist International zich wereld-

wijd in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van 

vrouwen en meisjes. Er zijn drie genodigde sprekers bij het debat, die zo hun 

eigen kijk op het thema hebben: Filosoof Herman Philipse zegt steeds minder te 

begrijpen van de waarheid, hoe meer hij erover nadenkt. Journalist Hans Wan-

sink ziet de waarheid als ‘iets dat gecheckt moet 

worden’. De derde spreker is rechtswetenschapper 

Barbara Oomen: ‘In een rechtszaak is de waarheid 

vaak datgene waar iedereen mee kan leven’.

Inspiratie
Organisator van de benefi etavond Christine Gis-
pen: ‘Met zo’n openbaar debat willen we bewo-

ners van onze gemeente inspireren om na te den-

ken over een actueel thema. We hopen dat mensen 

elkaar beter leren begrijpen door met elkaar te pra-

ten. Aanleiding voor het thema van dit jaar zijn de 

berichten over wetenschapsfraude en problemen 

in het bankwezen, die via de media ook weer op 

een gekleurde manier naar buiten komen. Zo krij-

gen wij als burgers een bepaalde waarheid voor-

geschoteld.’ 

Begrip
Het tweejaarlijkse debat van Soroptimistclub De 

Bilt-Bilthoven in het gemeentehuis is inmiddels 

een begrip. Dit jaar vindt het evenement al voor de 

vierde keer plaats. Vast onderdeel is ook het muzi-

kaal intermezzo. Zangeres en cabaretier Pieternel 

Osinga treedt tijdens de avond twee keer op.

Het benefi etevenement is georganiseerd voor 
de Lion Heart Foundation. Deze Nederlandse 

organisatie geeft tienermeisjes in Sierra Le-

one goede zorg en voorlichting over het voorko-

men van een zwangerschap. Dit najaar werd het 

ziekenhuis bekend doordat het midden in met 

ebola besmet gebied staat. Een arts leek besmet 

te zijn, maar kon na onderzoek in Nederland ge-

lukkig terugkeren naar Sierra Leone om door te 

gaan met het behandelen van patienten. Kaarten 

voor de avond kunnen worden gereserveerd via

soroptimistdebiltbilthoven@gmail.com.

 

                                            
 

 

Nu we 50 jaar deel uitmaken van de gemeente 

de Bilt gaan we het terrein van d’Amandelboom 

veranderen in een sprookjesachtige wintersfeer.  

We willen u daar graag ontmoeten! 

 

Er zullen ongeveer 50 marktkramen zijn met de 

meest uiteenlopende producten.  

Daarnaast zijn er oude ambachten, een  

glasblazer en activiteiten voor de kinderen  

(springkussen, schminken etc. ) 
 

Verder is er een viskraam aanwezig, erwtensoep, 

poffertjes en natuurlijk ontbreekt de chocolade-

melk en glühwein niet.  

 

Bezoek deze prachtige fair en laat u verrassen! 

Winterfair 

 
Vrijdag 28 november 2014 

16.00-20.00 uur 

 

 

 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Noord Houdringelaan 82 

3722 BT Bilthoven 
Tel: 030-2295600 

Een echt mannenuitje
Woonzorgcentrum De Bremhorst verzorgde vrijdag 7 november een speciaal 

uitje voor de mannen. Met een gezellig groepje ging het richting het Cava-
leriemuseum in Amersfoort, waarvoor vooraf toestemming voor een bezoek 

was gegeven. 

De mannen bekeken het prachtige, overzichtelijk ingerichte, museum. Op de 

begaande grond begon de geschiedenis met de Cavalerie met paarden, trom-
mels en trompet. Op andere etages vind je revolvers en grote tanks. Na het 

bezoek en een heerlijke lunch werd de terugreis aanvaard.

(Berber Holwerda) 

Heren van De Bremhorst op bezoek in het cavaleriemuseum.

Klaverjassen 
bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 14 november 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.
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Bedrijfsproiel
On-Route faciliteerd wagenparken van bedrijven zowel op administraief als op 
technisch gebied. Het Turn-Ky opleveren van voertuigen behoort tot de dagelijkse 

werkzaamheden van On-Route. Deze werkzaamheden bestaan uit het inbouwen 

en installeren van elektronische accessoires zoals Fleet Management systemen, 

carkits, alarmen en bedrijfswageninriching.

Funcieomschrijving:
• Het inbouwen van elektronische en/of mechanische apparatuur en deels  
 assembleren van voertuigen.

• Je werkt volgens richtlijnen en klantspeciicaies.
• Je werkt volgens een vastgestelde planning.
Wij vragen:
• Opleiding voor motorvoertuigentechniek 
• Enige ervaring met het inbouwen van elektronische apparatuur in auto.
• Beschikt over een prakische, klantgerichte en collegiale instelling.
• Kwaliteit heb je hoog in het vaandel staan.
• In het bezit van een rijbewijs B.
• Goede vaardigheden (in spraak en schrit) van de Nederlandse taal.
• Je bent tussen de 18 en 25 jaar

Er wordt geboden:
• Een afwisselende funcie met veel mogelijkheden voor eigen iniiaief.
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een fullime baan van 38 uur.
• Op termijn een vast contract.
• Beloning volgens CAO.
• Bijscholing en ontwikkeling wordt van harte ondersteund.

Reacies kunnen verstuurd worden naar: Ronald@on-route.nl

On-Route - Weltevreden 2 - 3731 AL  De Bilt

WA G E N PA R K  FA C I L I T Y

Vacature
Motorvoertuigtechniek
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Kunstzinnige ‘schoenmaatjes’-actie
Voor de actie ‘Schoenmaatjes’ van Edukans maakten alle leerlingen van basisschool De 

Rietakker in De Bilt, samen met kunstenaars, van een schoenendoos een kunstwerk. 

Burgemeester Gerritsen was vrijdag 7 november bij de afronding van de actie aanwezig.

In de week vóór de herfstvakantie 

startte voor De Rietakker de jaar-

lijkse actie ‘schoenmaatjes’ van 

Edukans. Omdat het de 15e keer 

was dat de school aan ‘schoen-

maatjes’ meedeed, werd extra veel 

aandacht aan de actie besteed. Met 

8 kunstenaars uit De Bilt en om-

geving versierden de leerlingen 

hun schoenendozen met papier, 

stof of verf in een ochtend-vullen-

de kunstworkshop. In de vakan-

tie konden de kinderen de dozen 

dan vol stoppen met speelgoed, 

schoolspullen en toiletartikelen; 

spullen waar een leeftijdsgenoot in 

een ontwikkelingsland tekort aan 

heeft.

Winkels

Daarnaast had de schoolcommissie 

van De Rietakker lokale bedrijven 

en winkels gevraagd of zij artike-

len ter beschikking wilden stellen 

voor de dozen. ‘Het was geweldig 

hoe de meeste bedrijven daarop re-

ageerden en heel veel spullen ga-

ven’, vertellen Sabrina Kalisvaart 

en Linda Lutz van de schoolcom-

missie. De school kreeg tandenbor-

stels, tandpasta, zeepjes, schools-

pullen, pennen en speelgoed van 

tandartsen, een hotel, kapper en 

andere bedrijven. Na de vakantie 

kwamen de gevulde kunstwerken 

weer mee naar school, waar ze een 

week lang tentoongesteld werden. 

Afsluiting

De hele actie werd afgesloten met 

een bijeenkomst in de aula van 

de school. Burgemeester Arjen 

Gerritsen kwam langs om te ho-

ren over de actie: twee kinderen 

legden uit wat de ‘schoenmaat-

jes’- actie was en 2 anderen lieten 

zien wat zij in de schoenendozen 

hadden gestopt. Zelfs hun eigen 

knuffels hadden ze weggegeven. 

Als laatste zongen de leerlingen 

met z’n allen het ‘schoenmaatjes-

lied’ van Edukans, waar de burge-

meester vocaal ook aan bijdroeg. 

Gerritsen: ‘Jullie hebben je enorm 

goed ingezet voor deze actie. En 

het is mooi hoe enthousiast jullie 

iets doen voor kinderen die hier 

heel ver weg wonen’. Vooraf had 

hij de tentoongestelde dozen beke-

ken en hij vertelde onder de indruk 

van het enthousiasme en de vrijge-

vigheid van de kinderen te zijn. 

Verrassing 

Voor een aantal leerlingen was er 

nog een extra verrassing: bedrijven 

hadden ook prijzen voor de kinde-

ren van De Rietakker zelf aan de 

school gegeven, die werden ver-

loot. Burgemeester Gerritsen kon 

dan ook mooie pakketten wegge-

ven. En als klap op de vuurpijl was 

er een gesigneerde CD van Nick en 

Simon, die via Edukans de schoen-

maatjes-actie van De Rietakker 

een warm hart toe droegen. De 

schoenendoos-kunstwerken staan 

nu klaar om aan hun grote reis naar 

een schoenmaatje in een arm land 

te beginnen.            (Sigrid Ruuls)

De prijswinnaars bij De Rietakker. Burgemeester Arjen Gerritsen en 

directeur Jan Buis (rechts) genieten zichtbaar mee.               [foto HvdB]

Achter de schermen
door Henk van de Bunt

Leerlingen van de groepen 7 en 8 in De Bilt brengen in het kader van het project ‘Achter de 

schermen’ een bezoek aan Theater Het Lichtruim. Ze maken daar kennis met verschillende 

aspecten van het theater en krijgen een workshop maskerspel. Op 11 november bracht 

wethouder van Cultuur Hans Mieras een bezoek aan het project, waar op dat moment 

leerlingen van groep 7 van Patioschool De kleine Prins bezig zijn achter de schermen. 

Het project ‘Achter de schermen’ 

is ontwikkeld door jeugdtheater-

school Masquerade en Kunst Cen-

traal, de provinciale organisatie 

voor cultuureducatie. Behalve de 

wethouder Cultuur, de heer Mier-

as, zijn er ook vertegenwoordigers 

van Kunst in de School (KidS), 

JTS Masquerade / Het Kunsten-

huis en Kunst Centraal aanwezig. 

Het project ‘Achter de schermen’ 

geeft de wethouder Cultuur van 

De Bilt een levendige inkijk in 

de wereld van cultuureducatie in 

De Bilt. Hij ziet de verschillende 

partijen die daarbij betrokken zijn, 

van provinciaal tot lokaal, van 

kunstenaar tot leerkracht. Elk heeft 

zijn eigen rol en daardoor wordt 

het mogelijk gemaakt dat kinderen 

hun creatieve kracht ontdekken en 

ontwikkelen.Als voorbereiding op 

het theaterbezoek hebben de leer-

lingen in de klas het fenomeen 

theater en de geschiedenis daarvan 

besproken. Daarbij krijgen ze via 

onder andere ilmpjes informatie 
over theater, acteurs, decor en be-

lichting. In Theater het Lichtruim 

krijgen ze een rondleiding en ko-

men de effecten van licht en ge-

luid, grimeren, kleding en decor 

aan de orde. Dit project wordt later 

nog afgesloten met een bezoek aan 

de voorstelling WegWijs, een beel-

dende humoristische maskerthea-

tervoorstelling, ook in Theater Het 

Lichtruim.

Deel van

Het project ‘Achter de schermen’ 

maakt onderdeel uit van een pro-

gramma, het zogenaamde Kunst- en 

Cultuurmenu, dat verzorgd wordt 

door Kunst Centraal. 16 van de in 

totaal 19 scholen in De Bilt nemen 

aan dit programma deel. Daardoor 

maken vele Biltse leerlingen jaar-

lijks minimaal een keer kennis met 

een professionele kunstenaar of ge-

zelschap. Ook komen zij jaarlijks 

een keer in contact met een persoon 

of locatie uit hun lokale culturele 

omgeving. 

Leerlingen van Patioschool De kleine Prins maken in Het Lichtruim kennis met verschillende aspecten van 

het theater.

Programmeren
met een appel

Deze week stond de Montessorischool in het teken van programmeren. 

Tijdens de lessen was goed zichtbaar dat het de creativiteit van het kind 

bevordert en leerlingen helpt logisch en gestructureerd te denken. Met 

hulp van lesmateriaal van Codekinderen  kregen groep 3 tot en met 8 

een aantal lessen die inzicht gaven in hoe computers werken. De code 

opdrachten stimuleerden het werken in teams. De jongere kinderen 

deden opdrachten waarin ze leerden hoe computertaal wordt gemaakt. 

Zo schreven ze hun naam in binaire code en beschreven ze pixel te-

keningen in cijfermatige codes. De iets oudere kinderen werkten met 

‘gewone’ objecten, denk bijvoorbeeld aan appels, en maakten daar ver-

volgens een muis van waarmee ze een computerspel konden bedienen. 

Ook konden ze met een app instructies bedenken om educatieve Lego 

robotauto’s te laten rijden. Het resultaat van hun instructies was direct 

te zien. En als het niet werkte zoals ze bedacht hadden, dan konden 

de leerlingen meteen zelf aan de slag om de instructies aan te passen. 

De kinderen en alle hulpouders en leerkrachten waren zeer enthousiast 

over het aanbod in deze lessen. De organisatie was in handen van de 

werkgroep ICT met belangeloze steun van Pet-ict.     (Julita Eysink)

Programmeren wordt ook wel als de vaardigheid van de toekomst 

gezien.

Bollywooddans 
workshop

Op zondag 16 november is er weer een workshop Bollywooddans in 

de speelzaal van de Montessorischool aan het Rembrandtplein in Bilt-

hoven. Twee echte Bollywooddanseressen, Andjenie en Manisha, ko-

men deze energieke, vrolijke en sierlijke dans aanleren. De workshop 

is voor alle kinderen; bij de laatste workshop mogen ook moeders mee-

doen. Tijd: van 15.00 tot 16.00 uur voor de leeftijdsgroep 5-7 jaar en 

van 16.00 tot 17.00 uur voor de leeftijd vanaf 10 jaar + ‘mama’s’. Meer 

informatie/aanmelden: dansen-leonie@arendsfamily.nl
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Canto Ostinato in 

Het Lichtruim

Canto Ostinato was het eerste grote 

en meest bekende werk van de in 

2012 overleden componist Simeon 

ten Holt. Het wereldwijde succes 

dankt de compositie aan de diverse 

manieren waarop zij kan worden 

uitgevoerd; zowel op 2 als 3 als 4 

piano’s. Pianist Ivo Janssen maakte 

de bijzondere keuze het werk solo 

uit te voeren. De bijna hallucine-

rende muziek gaat een spel aan met 

de computeranimaties van sceno-

graaf Rogier Willems. De anima-

ties reageren op de tonen en maken 

de muziek zichtbaar. Theater Het 

Lichtruim vertoont deze spannende 

wisselwerking die het publiek in de 

ban houdt op vrijdag 21 november, 

aanvang 20.00 uur. Kaarten voor dit 

concert zijn verkrijgbaar bij de tic-

ketshop van het Kunstenhuis www.

theaterhetlichtruim.nl. Kaarten zijn 

tevens verkrijgbaar 2 dagen vooraf-

gaand aan het concert bij de receptie 

van het Kunstenhuis, Planetenplein 

2 te Bilthoven en een half uur voor-

afgaand aan het concert bij de kas-

sa. Inlichtingen tel 030 2283026;  

e-mail lichtruim@kunstenhuis.nl.

Informatieavond Ierse reis 

Van 11 t/m 17 mei 2015 vindt er een 

themareis plaats naar Ierland, in het 

voetspoor van een pelgrim, die 900 

jaar geleden naar de louteringsgrot 

van St. Patrick ging, in noordwes-

telijk Ierland. Bij terugkeer stichtte 

hij het klooster op Oostbroek, het 

begin van De Bilt. Zijn reis voerde 

langs hoogkruisen die er nu nog 

zijn. Deze worden tijdens de reis 

bezocht evenals de plek van de grot. 

Het is een interessante reis voor ie-

dereen met belangstelling voor Kel-

tische spiritualiteit, voor historie en 

de rol die Ierland daarin heeft ge-

speeld. Kom naar de infoavond op 

vrijdag 21 november, 20.00 uur in 

De Schakel, Soestdijkseweg 49, De 

Bilt. Inlichtingen: gertlandman@

planet.nl en truus.kreeft@hetnet.nl

Exclusieve Kerstmarkt-reis

Hennie en Henk Broekhuizen ver-

zorgen op 25, 26 en 27 november 

in samenwerking met een Valken-

burgs hotel een driedaagse verzorg-

de busreis. Jong en oud kunnen, 

net voor de allergrootste drukte 

losbarst daar nog even genieten van 

de speciale kerstsfeer in de grotten 

en in het centrum van Valkenburg. 

Opstapplaatsen zijn er in De Bilt 

en Maartensdijk. Het vertrek is op 

25 november rond 10.30 uur. Aan-

melden en/of inlichtingen: tel. 0346 

212288 of 06 53853557 en e-mail 

hmbroekhuizen@kpnmail.nl.

Rijbewijskeuring

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 

70 jaar met C/D/E rijbewijs en 

overige automobilisten, die een rij-

bewijskeuring moeten ondergaan, 

kunnen terecht bij Regelzorg. Dit 

kan alleen door vooraf een afspraak 

te maken via het landelijk afspra-

kenbureau, telefoon: 088 2323300. 

Zelf een datum plannen kan via de 

website www.regelzorg.nl. Op 21 

november is er op de locatie van 

Stichting Mens De Bilt in Service-

centrum de Bilt, Prof. Dr. P.J.W. 

Debeijeweg 1 in De Bilt weer gele-

genheid tot keuring.

Altijd de laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe Prijskrakers per week!

Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt. Kijk snel op www.hoogvliet.com.
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Acties zijn geldig van woensdag 12 t/m dinsdag 18 november 2014

8.998.998.998.

per krat

Per liter 1.25

Heineken 
Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter
12.79

 Artikelen vindt u in de diepvries

6.0000
4 stuks

50%
korting

 Hamlappen 
Kilo
van: 8.98

voor: 4.49

Dr. Oetker 
Ristorante pizza  

Alle soorten, 4 stuks
8.92 Licor 43

Fles 0.7 liter
18.29

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in onze winkel aan de Leyenseweg 127 in Bilthoven

12.99
Per liter 18.56

...daarom

Slijterij
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Benauwde winst voor Tweemaal Zes
Overgangsklasser Tweemaal Zes opende de zaalcompetitie met een nipte winst tegen 

streekgenoot Antilopen. De Maartensdijkse korfballers maakten het zichzelf in het laatste 

kwartier onnodige moeilijk, door te verzuimen de bezoekers deinitief knock-out te spelen.

De openingsminuten waren van 

hoog niveau, met zeven treffers in 

evenzoveel minuten zorgden de 

ploegen voor veel kijkvermaak. 

Een tussensprint van Tweemaal 

Zes bracht de thuisploeg een 10-5 

tussenstand na een kwartier. De 

voorsprong was dik verdiend, TZ 

was duidelijk de betere ploeg. Aan-

voerder Bart Drost heerste tegen de 

geroutineerde Antilopen-rebounder 

Kjell Pater en de Leusdense spitsen 

werden kort verdedigd. Aanvallend 

draaide het bij TZ prima, met goed 

roulatiespel over meerdere schij-

ven. Waarbij ook de vrouwen in 

stelling konden worden gebracht, 

Tweemaal Zes scoorde zaterdag 

sowieso veel vrouwendoelpunten. 

Vooral Lianne Meijers was goed 

op dreef bij de seizoensouverture. 

TZ verzuimde in die fase om de 

voorsprong verder uit te bouwen 

en daarmee de wedstrijd op slot te 

gooien. Integendeel, de bezoekers 

konden terugkomen tot 14-11 bij 

rust.

Strafworp

Na de thee ontwikkelde zich een 

gelijkopgaande strijd. Antilopen 

gooide alle schroom van zich af en 

vrijuit spelend kwamen ze helemaal 

terug in de wedstrijd. De laatste 

tien minuten waren van suspense-

niveau. Bij 18-18 leek het alle kan-

ten op te kunnen gaan. Het thuis-

team van Eric Geijtenbeek slaagde 

er telkens in om op voorsprong te 

komen, waarna Antilopen de stand 

vervolgens weer wist te egaliseren. 

Bij 22-20 leek TZ de controle weer 

te pakken, maar onnodig balverlies 

gaf de opponent weer de kans om 

dichterbij te kruipen. De laatste 

twee minuten gingen in met een 

26-26 gelijke stand. Met nog ruim 

een minuut op de klok, verzilverde 

Randy Bruijntjes een terecht toe-

gekende strafworp. Tweemaal Zes 

slaagde erin om de resterende tijd 

uit te spelen, alhoewel dat ook verre 

van vlekkeloos ging. 

Titel

Natuurlijk, de twee punten waren 

verdiend. Maar wat maakte Twee-

maal Zes het zich onnodig moei-

lijk. De Maartensdijkse korfballers 

willen meedoen om de titel in deze 

klasse, dat is de veldhoofdklasser 

aan haar stand verplicht. De eer-

ste hobbel is genomen, vooral het 

Zeeuwse TOP en Oost Arnhem zul-

len meestrijden om de prestigieuze 

titel in deze klasse. Zaterdag 15 no-

vember a.s. gaat TZ om 18.35 uur 

op bezoek bij Rust Roest in Eind-

hoven, dat vooral thuis een lastig te 

nemen horde kan zijn.

Een schotpoging van Lianne Meijers (goed voor vijf doelpunten).

(foto Henry Valk)

Nova eenvoudig langs RDZ 
Zaterdag 8 november speelde Nova haar eerste wedstrijd van het zaalseizoen tegen RDZ in 

Zeist. Coach van Brenk benadrukte in de voorbespreking dat de goede resultaten op veld geen 

garantie zijn voor een goed zaalseizoen. Iedere wedstrijd moet op zichzelf gezien worden en 

door alles uit het eigen spel te halen moeten er wedstrijden gewonnen kunnen worden.

Nova startte de wedstrijd aanval-

lend scherp, maar verdedigend liet 

het te wensen over. Na een aantal 

gemiste kansen liet Nova de eerste 

3 doelpunten op het scorebord zet-

ten. RDZ kon in de eerste 20 mi-

nuten nog aardig bij blijven, maar 

werd door Nova getrakteerd op 6 

tegendoelpunten in de laatste 10 

minuten van de eerste helft. Bij 

een stand van 7 – 13 gingen Nova 

en RDZ met stof tot nadenken de 

kleedkamers in. Coach van Brenk 

gaf zijn team aan dat het aanvals-

spel redelijk was en dat er verde-

digend te veel onnodige fouten 

gemaakt werden. Met name in het 

1 tegen 1 verdedigen ging het een 

aantal keer mis.

Tweede helft

De tweede helft startte met een 

lange periode zonder doelpunten. 

Nova wist als eerste te scoren en 

zette hiermee de wedstrijd weer op 

scherp. Verdedigend had Nova de 

zaken beter op orde en moest nog 

maar 2 doelpunten incasseren in de 

tweede helft. De voorsprong kwam 

niet meer in gevaar en na de 9 – 20, 

die door Inge werd gemaakt blies 

de scheidsrechter ook deze partij 

naar het verleden.

A.s. zaterdag speelt Nova thuis te-

gen Thor. De wedstrijd zal begin-

nen om 18.00 in Sporthal HF Witte.

Brandenburg - ZV Haerlem
De heren van Brandenburg speelden zaterdagavond met 12-12 gelijk 

tegen ZV Haerlem. Na het gelijke spel van vorige week uit tegen ’t Y 

moest deze wedstrijd gewonnen worden om bij te blijven bij de top. 

Brandenburg startte litsend en binnen 4 minuten stond een 3-0 voor-
sprong op het scorebord. Na 2 perioden stond het 8-5 voor de Biltho-

venaren en leek een overwinning binnen bereik maar in de 3e periode 

ging het helemaal mis. De gasten uit Haarlem scoorden 4 maal en Bran-

denburg geen enkele keer. De man meers werden gemist en in de gehele 

wedstrijd werden zelfs 5 strafworpen gemist.

In de 4e periode herpakte de thuisploeg zich en kwam weer op voor-

sprong met 11-10. 24 Seconden voor tijd bij een 12-12 stand ontplofte 

de wedstrijd toen ZV Haerlem een time out aanvroeg terwijl iedereen 

van mening was dat Brandenburg balbezit had wat dan weer een straf-

worp zou opleveren, maar de ene scheidsrechter besloot anders terwijl 

zijn collega aan de andere kant een andere mening had. Na overleg 

werd toch besloten de time out toe te staan. Maar beide partijen scoor-

den niet meer. 

Het 3e gelijke spel voor Brandenburg met daarbij 1 overwinning en 1 

nederlaag leidt tot 6 punten en een plaats in de middenmoot. Volgende 

week volgt de zware uitwedstrijd tegen SVH in Rotterdam waar vorig 

seizoen met 15-8 werd verloren. 

Turnsters van
SV Irene succesvol

Zaterdag 1 november zijn de turnsters van SV Irene vol goede moed 

naar de Springwedstrijd van het Gewest Midden Nederland in Woerden 

afgereisd. De meiden hadden de laatste weken link voor deze wedstrijd 
getraind en dat werd beloond. De jongste groep won op E niveau bij 

lange mat èn mini-trampoline + kast de 1e prijs en de oudere groep 

deed het op D niveau ook goed: zij wonnen op de mini-trampoline de 

1e prijs en bij lange mat en mini-trampoline + kast wonnen zij de 2e 

prijs. (Ria van Ingen)

Topsprongen voor de meiden van SV Irene.

86-jarige stopt met badminton
Na 34 jaar enthousiast badminton 

gespeeld te hebben, is de 86-jarige 

Meinte Rosenberg gedwongen zijn 

racket in de hoek te zetten. Wegens 

gezondheidsredenen kan hij zijn 

geliefde sport niet meer uitoefenen. 

Dhr. Rosenberg maakte deel uit 

van de donderdagmorgengroep van 

SV-Irene Badminton. Deze groep 

bestaat uit spelers met een gemid-

delde leeftijd van 68 jaar, variërend 

van 39 tot 86 jaar en kenmerkt zich 

door een sportieve, gezellige sfeer. 

(John Nagtegaal)

Clubgenoten verzorgen een 

memorabel afscheid voor de 

86-jarige Meinte.

Zaalvolleybalclub
Irene in het nieuw

Onder de bezielende leiding van Marco Benne en voorzien van een 

nieuwe outit is Dames 1 de competitie in de derde divisie aangegaan. 
De volgende thuiswedstrijd van Dames 1 (en alle andere teams) is op 
15 november, Dames 1 speelt om 14.45 uur.



Nootjes
Te koop aangeboden

Bemetselde salamander 

KACHEL 55cm. € 100,-. Tel. 

035-5771232

COMPRESSOR. € 75,-. Tel. 

035-5771232

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Stihl` BLADBLAZERS 

vanaf € 99,-.  Lmb van 

Ginkel, Dorpsweg 47a in 

Maartensdijk.

Gratis af te halen: oude collec-

tie trouw- en geboortekaart-

jesmappen. Parel Promotie, 

Groenekan 0346-211215 / 

info@parelpromotie.nl

Printer  HP deskjet 845c met 

inkt. € 25,-. Tel. 06-10738981 

of 0346-218722

Modem/router voor ADSL 

, WIFI en digitale telefo-

nie. Merk en type: Zyxel 

dual WAN ADSL2+VoIP 

IAD P-2612HW series. Prijs 

€ 29,-. Tel. 0346-211678 of 

06-30654159

Tafelmodel diepvriezer 

Whirlpool kl.A.  € 40,-. Tel. 

030-2202153

Retro eiken kapstok met 

hoedenplank en 10 kope-

ren haken. € 25,-. Tel. 030- 

2202153

USB platenspeler nieuw 

in doos. € 40,-. Tel. 030-

2202153

Golfset bestaande uit tas, 

ijzers S t/m 5, wood 1, putter. 

€ 25,-. Tel. 030-2202153

Kroontje `100 jaar in De 

Bilt KNMI`. € 5,-. Oude Tol. 

€ 2,-. Koffieloodje 1½ maatje. 

€ 2,50. Tel. 06-44420668

3 fotoalbums van het 

Koningshuis. € 15,-. Tel. 

06-44420668

Portemonnee uit jaren 50. 

€ 9,-. Munt `Willibrord Utr. 

695-1995. € 3,50. Tel. 06- 

44420668

2 schenktuitjes. € 4,-. 

Huishoudtrommeltje met lot. 

€ 4,-. Tel. 06-44420688

Ronde plafonnière, tl, 50 cm. 

€ 20,-. Tel. 035-5771232

Stevige containerwagens 

70x90x130cm met 2 deuren. 

€ 35,-. Tel. 035-5771232

PONCHO'S en sjaals nu bij 

Kok Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Noren Vikings`s maat 38. 

€ 15,-. Tel. 06-10738981 of 

0346-218722

Grote doos volgestapeld met 

allerlei leuk speelgoed, meest 

nieuw, leeftijd 2 – 8 jaar.

Alles samen € 15,-. Tel. 030-

2205540

Staande design burolamp, 

verstelbaar, kleur zwart, 

metaal. € 17,50. Tel. 030- 

2205540

Kunstkerstboom hoog 180cm 

prijs € 15,-. Tel. 030-2202145

KOFFERS en nog eens kof-

fers bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

DVD-speler zonder ab. 

€ 5,00. DVD-speler met ab. 

€ 7,50. Tel. 030-2290245

Katholieke Illustratie (inge-

bonden) In 2 delen, jaargang 

1915/1916 en 1927/1928. Per 

deel ca. 1000 pagina’s. € 10,- 

p/s. Tel. 030-2290245

Tijdschrift “De Prins”( inge-

bonden) in 2 delen, jaargang 

1910/1911 en 1921. € 10,- per 

deel. Tel. 030-2290245

Activiteiten

GARAGE SALE Zaterdag 15 

november van 9.00  tot 17.00 

uur. Borden, theeglazen, dien-

bladen, rieten mandjes, spel-

len, box, kinderbox en kinder-

ledikant  enz. Voordorpsedijk 

9 Utrecht

Diversen

GEVONDEN sleutelbos, vrij-

dag 7 nov. op de Kievitlaan 

Maartensijk in de buurt van 

bushalte. Tel: 06-12124183

Stagiaire is op zoek naar 

WOONRUIMTE voor ca. 

3 maanden in Maartensdijk 

of directe omgeving. Tel. 

06-46624569

Dinsdag is nog steeds 

SENIORENDAG bij kap-

per Hans, Maertensplein 

26, Maartensdijk. Knippen 

€ 10,00

Nieuwe look? Kom naar 

BETTY’S CORNER! Elke 

woensdag en vrijdag in 

Maartensdijk bij “Kapper 

Hans”. Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

BIANCA voor de nagels 

natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 

Info Facebook: Bianca's nail 

fashion.

Klok kapot? Vraag vrijblij-

vend prijs op! Juwelier Poot 

UURWERKMAKER. Tel. 

0346 212120 ( v.d. Top 

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

Auto ACCU'S v.a. € 54,95 

montage € 7,50 Draaiweg 

52 Utrecht tel. 030-2734157 

www.accushop.nl
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• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. WINTERTIJD:  ma, wo en vr: 16.00-

20.00u en za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit 

voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

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

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

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

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

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

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

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

MPGcoaching.nl 

Tuinservice van Vliet tel. 06-54751296 Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Voor al uw tuinplanten en bomen. Jonge en 

oudere fruitbomen, lei-lindes, dak-platanen etc. Verder voor 

al uw tuinwerkzaamheden oa. inplanten, verplanten, bomen 

weghalen, bladruimen, snoeien en straat werk

•	 Taxus	40/60	à	€	3,75-	60/80	à	€	5,50
•	 Coniferen	150/175	à	€	8,-
•	 Hedera	60/80	à	€	1,50
•	 Laurier	120/140	à	€	7,50
•	 Haagbeuk	60/80	à	€	0,90-	80/100	à	€	1,20-	125/150	à	€	2,25

Valkenburg Kerststad! 3 daagse luxe busreis van 25 tot 

27 november. Uitstekend verzorgd verblijf in Grand Hotel 

Monopole. Opstappen in  De Bilt-Maartensdijk. Geschikt 

voor alle leeftijden. Nog 4 plaatsen met flinke korting. 

Bel even voor onze informatie folder: 0346-212288 of 

06-53853557. Hennie en Henk Broekhuizen

Cursussen/ trainingen

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt cursussen

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Repair Café en BENG!
Zaterdag 15 november is er weer Repair Café, van 11.00 tot 15.00 uur bij 

de WVT (Talinglaan 10, Bilthoven). Bij het Repair Café kun je jouw ka-

potte spullen komen repareren met hulp van lokale reparatiedeskundigen. 

Zij helpen bij het repareren van kleding, elektrische apparaten, computers, 

ietsen,	houtwerk	en	speelgoed.	

En er zijn energieambassadeurs van BENG!, de lokale energiecoöpera-

tie, bij het Repair Café aanwezig. Zij kunnen met je doornemen hoe je 

energiekosten kunt beperken! Ook kun je informatie krijgen over isola-

tie en zonne-energie. Neem gerust de kinderen mee. Voor hen is er een 

knutseltafel waar zij, onder begeleiding, sieraden e.a. kunnen maken van 

recylce-materiaal. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. 

Het Repair Café wordt georganiseerd door Transition Town de Bilt in sa-

menwerking met Wijkvereniging WVT. Meer informatie op www.face-

book.com/ttdebilt en www.BENG2030.nl.

Filmgroep 
Centrum De Bilt

Op 18 november a.s. staat de avond in het teken 

van Leden voor Leden, verzorgd door twee le-

den. Dat kan enerzijds inhouden dat er een korte 

inleiding	 verzorgd	 wordt	 over	 ilm-technische	
vormgeving en/of ondersteunende apparatuur of 

anderzijds het vertonen en toelichten van nog niet 

eerder vertoond materiaal.

De Filmgroep Centrum is een vereniging van 

amateur	 videoilmers.	De	bijeenkomst	wordt	 ge-

houden in De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49A 

in De Bilt. Aanvangstijd 20.00 uur. Belangstellen-

den zijn van harte welkom. Meer informatie www.

ilmgroepcentrum.nl

PvdA 
en de Zorg

De overdagbijeenkomst van de PvdA gaat deze 

keer over `De Zorg en de WMO’. Dit onderwerp 

zal worden ingeleid door het PvdA Gemeente-

raadslid Erik van Esterik. Daarnaast is PvdA 

fractievoorzitter Krischan Hagedoorn aanwezig 

met Nieuws uit de Gemeenteraad. De bijeen-

komst is op dinsdag 18 november om 9.45 uur 

bij de fam. van Genderen, Westerlaan 15, De 

Bilt. Ook niet leden zijn van harte welkom. In-

formatie Tel. 030 2286903, 030 2282813 of 030 

2201295.

advertentie
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Nuttige overwinning van FC De Bilt
Na de goed gespeelde uitwedstrijd tegen FC Aalsmeer kwamen op zaterdag 8 november 

de studenten van Odysseus op bezoek. De Utrechtse studentenclub is met nul punten de 

hekkensluiter, maar heeft de laatste vijf wedstrijden steeds maar nipt verloren en het was 

wachten op het behalen van de eerste punten voor deze zeer verdienstelijk voetballende 

ploeg. Voor FC De Bilt was een overwinning noodzakelijk om een

stevige positie in de middenmoot te realiseren.

FC De Bilt nam gelijk het initiatief 

en het leek erop dat het goede spel 

van vorige week een vervolg zou 

krijgen. En dat werd bijna beloond 

toen na een kwartier Sam Eerd-

mans goed werd aangespeeld en 

vervolgens een mooie actie maakte, 

waarna hij op het doel kon schie-

ten. Zijn voortreffelijke schot werd 

door de goede keeper van Odysseus 

prima tot corner verwerkt. Even 

later was het weer Sam die na een 

schitterende aanval over veel schij-

ven links van het doel in scorings-

positie kwam. Sam schoot prima in, 

maar de keeper maakte gebruik van 

zijn lengte en zijn goede reactiever-

mogen en ook deze bal resulteerde 

in een corner. Aan de andere kant 

had keeper Ricardo Pouw niet veel 

te doen, maar opeens dook daar de 

nummer 11 van Odysseues, de ex-

FC-De-Bilt-speler Fabian Polman 

voor hem op. Gelukkig had Fabian 

moeite om de raar opstuitende bal 

laag in te schieten en deze bal vloog 

daardoor over het doel. Kort daarna 

kwam Odysseus na een afgeslagen 

aanval van De Bilt weer voor Ricar-

do. Gelukkig was Fabian niet scherp 

genoeg en hij plaatste de bal dit keer 

naast de goal. Vlak voor rust viel de 

Utrechtse goalie geblesseerd uit. 

Na rust was het eigenlijk een slech-

te tweede helft waar Odysseus geen 

echte kansen kreeg en waarin FC 

De Bilt erg slordig speelde. De bes-

te kansen waren alsnog voor FC De 

Bilt en het was dan ook terecht dat 

de thuisploeg op 1-0 kwam. In de 

61e minuut zette Tom Karst goed 

door en legde de bal netjes terug op 

Roland van Dijk die met links de 

verre bovenhoek wist te bereiken.  

Dit schitterende schot leverde FC 

De Bilt de broodnodige drie pun-

ten op. Daarna volgden nog enkele 

mogelijkheden om de score verder 

op te laten lopen, maar de kopbal-

len uit enkele corners troffen geen 

doel en de mooie actie van Wesley 

Sluijk had een beter lot verdiend 

dan de paal. Het bleef tot de laatste 

minuut spannend met als resultaat 

dat na aloop er drie punten voor De 
Bilt konden worden bijgeschreven. 

DOS start met overwinning 
De Westbroekse korfbalclub DOS startte de zaalcompetitie tegen het Utrechtse HKC.

Deze club speelt op het veld een klasse hoger dan DOS, maar desondanks dichtten

de Westbroekers zich vooraf zeker kansen toe. 

In sporthal Hoograven in Utrecht 

pakte DOS vanaf het eerste luitsig-

naal direct het initiatief. Aangezien 

beide teams een hoog baltempo 

spelen ontstond er voor het publiek 

een aantrekkelijke wedstrijd. In de 

eerste fase van de wedstrijd had een 

aantal spelers nog een beetje moei-

te met de spanning van een eerste 

competitiewedstrijd en was het spel 

af en toe wat rommelig. Toch wist 

DOS na een 0-2 voorsprong vanaf 

dat moment de twee-punten-marge 

te behouden en werd geprobeerd de 

score uit te bouwen. De ruststand 

werd bereikt met de stand 8-11. 

De tweede helft had DOS het be-

tere spel. Waar bij HKC het scorend 

vermogen van een enkeling moest 

komen, was dit bij DOS vooral een 

teamprestatie. Met elkaar werd ge-

streden voor elke bal en ook in de 

korfzone werd er voor elkaar ge-

werkt. DOS straalde uit dat deze 

wedstrijd de punten mee gingen 

naar Westbroek. Vijf minuten voor 

tijd was de stand uitgebouwd naar 

15-20. In de laatste minuten wist al-

leen HKC nog te scoren waardoor 

een 16-20 eindstand werd bereikt. 

Een mooie en verdiende overwin-

ning voor het Westbroekse achttal.

Komende zaterdag staat er weer een 

sterke tegenstander op het wedstrijd-

formulier. MIA uit Amersfoort dat 

ook haar eerste wedstrijd won komt 

naar De Vierstee in Maartensdijk. 

De wedstrijd begint om 20.35 uur.

DOS A1 debuteert dit seizoen in 

de Overgangsklasse (het op een na 

hoogste niveau van Nederland) en 

won direct haar eerste wedstrijd in 

Rotterdam. Tegenstander KOAG 

werd met 13-16 opzij gezet.

SVM stelt de winst 
laat veilig

Niets wees erop dat SVM een moeilijke voetbalmiddag tegemoet zou 

gaan in de ontmoeting tegen het Utrechtse EDO. Zonder de licht gebles-

seerde Tom Jansen en Djoey Engel startte de thuisploeg met goed en 

snel aanvallend voetbal. Kansen kwamen er al snel en het was wachten 

op de 1-0 voorsprong. EDO deed mee maar was totaal niet gevaarlijk. 

Langzaam maar zeker verdween het frisse en goede spel bij SVM. Wel 

kopte Wessel Schuller halverwege de eerste helft goed in, maar de EDO 

goalie bleef een sta-in-de-weg. Na de rust hetzelfde beeld. SVM speel-

de meer tegen zichzelf dan dat het frisse spel van de eerste helft te be-

wonderen viel. Zelf niet scoren bood EDO de kans om langzaam in de 

wedstrijd te groeien. Met geluk en goed keeperswerk van assistkoning 

en doelman Stijn Orsel bleef het lang 0-0. Er waren weer goede kansen 

maar de goede EDO doelman hield zijn doel schoon; niet SVM was ge-

vaarlijk maar EDO. Toch stelde SVM de winst veilig en blijft daardoor 

met HMS en Bunnik op behoorlijke afstand van VSC meedoen om de 

bovenste plaats. De competitie gaat op 22 november verder met een 

thuiswedstrijd tegen het Utrechtse Hercules.

In de 88ste minuut scoort Mike de Kok door goed doorzetten de 

verdiende 1-0. (foto Nanne de Vries)

Tennistoernooi FAK geslaagd
De organisatie van het FAK-tennis-

toernooi (voorheen TSK) kan met 

voldoening achterom kijken; Zeven 

dagen was het vol op de banen. Het 

aantal deelnemers bedroeg 114, met 

een gemiddelde leeftijd van 68,2 

jaar. De deelnemers kwamen van 

23 verschillende tennisverenigin-

gen. Er zijn totaal 138 wedstrijden 

gespeeld met een totaal van 2418 

games. De inaledag werd afgeslo-

ten met een schitterend en gezellig 

slotfeest.

(Thijs Proper)

Salvo herfsttoernooi 
Vrijdag 31 oktober organiseerde 

Salvo ’67 het jaarlijkse Herfsttoer-

nooi. Maar liefst 22 teams namen 

dit jaar deel. In de pauze was er 

een demonstratiepartij door een 

viertal gastspelers uit de Neder-

landse volleybalcompetitie tegen 

een gelegenheidsteam van Salvo. 

In deze partij verliet elke 5 mi-

nuten een van de gastspelers het 

veld, waardoor het Salvoteam het 

uiteindelijk moest opnemen tegen 

de nog resterende 2 gastspelers 

Hidde Uittenbosch (eredivisie) en 

Ana Rekar (Topdivisie). Ruim 200 

toeschouwers hebben genoten van 

deze demopartij.

(Eric Landwaart)

Mooie overwinning 
Salvodames

Na twee verloren wedstrijden op rij was het voor Salvo zaak om weer 

punten te pakken en aansluiting te vinden bij de middenmoot. Zaterdag 

8 november ging Salvo op bezoek bij Gemini in Hilversum en won de 

wedstrijd met 1-3. 

De missie was duidelijk: het achtste geplaatste Salvo wilde met de 

winst naar huis. Daarom moest van het als tiende geplaatste Ge-

mini gewonnen worden. Salvo ging fanatiek van start maar had in 

het eerste deel van de set moeite met de servicedruk van Gemini. 

Gelukkig ging dat in het tweede deel beter en wist Salvo op tijd in 

haar spel te komen en de eerste set binnen te halen met 20-25. De 

tweede set bepaalde Salvo het spel. Gemini had niets in te brengen.  

 

Deze set werd eenvoudig binnengehaald door de Maartensdijkse da-

mes met 25-13. Dat Gemini ook punten wilden pakken en voor de 

laatste kans knokte om de wedstrijd te kantelen bleek in de derde 

set. Mede door hun servicedruk kon Salvo niet tot goed spel komen. 

Ook door een aantal mooie aanvallen van Gemini wist dat team re-

latief gemakkelijk de derde set te winnen met 25-16. Maar de Salvo 

dames waren gekomen met een 

missie en in de vierde set werd 

alles gegeven om de wedstrijd-

winst te pakken. Hier had de te-

genstander niet veel van terug. 

Met een gevarieerd aanvalsspel 

en een stevige servicedruk wist 

Salvo deze set te excelleren en 

vrij gemakkelijk te winnen met 

16-25 en de wedstrijd met 3-1 

te winnen. Door dit resultaat 

staat Salvo weer wat steviger 

in de middenmoot. Zaterdag 15 

november spelen de dames om 

16.00 uur in De Vierstee tegen 

het als 3e geplaatste Keistad uit 

Amersfoort. 

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Zomaar wat winnaars: Iet 

Goedhart / Madelon van der Wardt 

(1ste) en Thea vd Bosch / Anneke 

Goené (2de).

De gastspelers die de demonstratiepartij speelden (v.l.n.r.) Hidde Uittenbosch 

en Daniël Rothmund, Hilly Dijkstra, Ana Rekar en Emma Rekar.
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Werkzaamheden in 
Zorgvliet baren zorgen

door Henk van de Bunt

Al ruim een maand worden bewoners op Zorgvliet geplaagd door de werkzaamheden aan de 

riolering. Eerst werd de straat zelf voor een deel onderhanden genomen, nu is al 

weken de ventweg opengebroken. 

 

Een van de bewoners meldt: ‘Voor 

de vernieuwing van de riolerings-

aansluitingen is er ook afgegraven. 

Om ons huis uit te komen moeten 

we een afstap van zo’n 30 cm ma-

ken en komen dan in de modder 

terecht . Er is geen enkele voor-

ziening om bij de weg te komen. 

Door het zand en de modder, tus-

sen graafmachines door en over 

een grasveld moeten we maar zien 

dat we heelhuids de verharde weg 

bereiken. Een vriend van mij, een 

gelukkig krasse bewoner van ruim 

82 jaar, is al bijna een keer met zijn 

iets onderuit gegaan toen hij zijn 
woning wilde bereiken. Ik vind het 

vreemd dat de gemeente en de fa. 

Hendrikse de bewoners letterlijk 

wekenlang laat aanmodderen, ook 

al is er beplating aangebracht’. 

Communicatie

Yolande van Mil van de gemeente 

bericht ons hierop: ‘We hebben in 

de straat Zorgvliet de afgelopen 

maanden te kampen gehad met een 

aantal instortingen van het riool. 

Oorspronkelijk was de vervanging 

van dit riool voor volgend jaar ge-

pland. Na de eerste instortingen is 

er op de meest dringende locaties 

gerepareerd. De instortingen ble-

ven echter doorgaan en daarom 

hebben we besloten de vervan-

ging die voor komend jaar gepland 

stond nu al uit te voeren. Dat kostte 

ons wat improvisatie qua planning, 

vandaar dat de straat wat langer 

met openbrekingen te maken heeft 

gehad dan normaal gesproken 

hoort bij dit soort werkzaamhe-

den. Op 6 oktober is de aannemer 

gestart met de werkzaamheden en 

wij verwachten dat het in 2 tot 3 

weken afgerond is. De aannemer 

heeft de bewoners geïnformeerd 

per brief. Het weggedeelte waar de 

aannemer nu aan werkt is eind vol-

gende (deze red.) week klaar. De 

onderlaag fundering van de weg 

ligt er sinds donderdag 23 okto-

ber in. Daarover kunnen bewoners 

lopen. De komende week komt de 

deinitieve laag erop te liggen. Met 
het uitvoeren van dergelijke werk-

zaamheden is het voor mensen 

soms lastig om hun woning goed te 

bereiken. Uiteraard kunnen er voor 

bewoners in samenspraak met de 

uitvoerders in speciieke situaties 
oplossingen gevonden worden. Er 

is inmiddels met de briefschrijver 

contact opgenomen’. 

Aannemer

Ook de aannemer wordt er over 

geïnformeerd: ‘Bedankt dat je 

mij even op de hoogte brengt van 

de klacht. Ik ben net (vrijdagmid-

dag red.) nog even op de locatie 

geweest en heb aan ons personeel 

gevraagd of er nog klachten van be-

woners waren maar nee? Vandaag 

nog een doos koeken gekregen 

van de dochter van een bewoon-

ster, omdat er een mooie tijdelijke 

aanpassing was gemaakt voor haar 

moeder, die afgelopen donderdag 

uit het ziekenhuis kwam en nogal 

slecht ter been is’. 

Over Zorgvliet

Zorgvliet in De Bilt is vernoemd 

naar het Huis Zorgvliet, staande op 

het stuk grond, dat omsloten wordt 

door de Dorpsstraat, de Burge-

meester de Withstraat een de Bilt-

hovenseweg in De Bilt, ten westen 

van de NH Kerk. Het huis werd in 

1843 gebouwd. Pogingen om zo’n 

15 jaar later het huis weer te ver-

kopen gelukken niet, waardoor het 

huis omschreven wordt als ‘het 

voor weinig jaren nieuw gebouwde 

kapitale heerenhuis, geschikt voor 

zomer- en winterverblijf’. In 1861 

verwisselt het alsnog van eigenaar. 

In 1879 vindt er opnieuw een open-

bare veiling plaats en de nieuwe 

eigenaren laten er wat aan verbou-

wen, maar uiteindelijk wordt het in 

1901 afgebroken om plaats te ma-

ken voor een nieuwe gebouw. Dit 

pand werd uiteindelijk in 1939 ook 

weer afgebroken. Zorgvliet krijgt 

zijn oficiële naam bij het raadsbe-

sluit van 27 december 1954. Burge-

meester en wethouders hadden, in 

verband met het uitbreidingsplan 

‘Zorgvliet’ voorgesteld de gepro-

jecteerde weg Zorgvlietlaan te noe-

men. De raad besliste echter net 

even anders. 

Park Zorgvliet. Foto uit 1959 uit de verzameling van Rienk Miedema. 

Van het huis is niets meer terug te vinden. Alleen twee hekpalen met de 

naam van het huis zijn nog bewaard gebleven. 

Briefschrijver: ‘De bewoners moeten om hun huis uit te komen een afstap 

van ca. 30 cm maken en komen daarbij soms in de modder terecht’

Ambulancepersoneel 
beschoten

Een 77-jarig man heeft vrijdag 31 oktober in Maartensdijk met een 

alarmpistool op twee ambulancemedewerkers geschoten. De mede-

werkers gingen af op een melding dat een 77-jarige man onwel was 

geworden. Toen ze het slachtoffer probeerden te helpen, wilde hij niet 

meewerken. De man ging zijn woning in om een alarmpistool te pak-

ken, waarmee hij op de ambulancemedewerkers schoot. Volgens een 

woordvoerder van de politie kwamen er alleen harde knallen uit het 

pistool en was de man verward ten tijde van het incident. De man is 

aangehouden.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Vrijdag 14/11: Molen-aanschuifmenu (zie website)

Woe.
12-11

Schotse jachtschotel,
spruitjes en aardappel

of
Knoflook gamba`s,

frietjes en sla

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
13-11
Vrij.

14-11
Woe.
19-11

Malse runderhaas-filet
met truffelsaus

of
Warm gerookte zalm steak

met gebakken mosselen

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
20-11
Vrij.

21-11

Leo Fijen gaat op zoek naar de 
monnik van binnen

door Henk van de Bunt

In zijn nieuwste boek ‘Kon ik de stilte maar wat harder zetten, op zoek naar de monnik in 

jezelf’ gaat Leo Fijen op zoek naar nieuwe bezieling en de heilige ruimte in zichzelf. Het is de 

zoektocht die hij zelf afgelopen jaar maakte bij zijn kloosterserie op televisie. 

Fijen bezocht voor zijn televi-

siewerk dit jaar meer dan 20 

kloosters, abdijen en priorijen 

en voelde toen de behoefte om 

die ervaringen vast te leggen in 

een boek. Hij verlangde er naar 

om de rust en stilte langer vast te 

houden dan de luttele dagen die 

zijn kloosterverblijf duurde. Hij 

zocht naar een weg om de mon-

nik in hem zelf te blijven vinden, 

ook als hij niet meer in een abdij 

of klooster is. Hij wist diep van 

binnen dat hij een weg moest vin-

den naar de heilige ruimte in zijn 

eigen hart. 

Naar de bron

Fijen vond de weg naar de mon-

nik in zijn leven door een huisje 

te bouwen in zijn hart. Dat huisje 

heeft heel specifieke elementen. 

Leo Fijen: ‘Een vloer van de stil-

te, een hal om te wachten, een ta-

fel om de ander te ontmoeten, een 

tuin om je eigen kleinheid te er-

kennen, een schuurtje om te leren 

buigen en een kelder om dichter 

bij je eigen bron te komen’.

Fijen vervolgt: ‘Koester de hei-

lige ruimte in je hart en bouw 

daarom een denkbeeldig huisje’. 

Dat motto geeft Fijen in zijn 

boek mee aan ons allen. En hij 

raadt iedereen aan om van tijd tot 

tijd te schuilen in het huisje in je 

hart. En hij maakt met heel con-

crete voorbeelden duidelijk dat 

iedereen zo’n huisje kan bouwen 

en dat ieder mens veilig kan zijn 

in dat huisje. Daar begint de weg 

naar de bezieling in je leven, daar 

start de zoektocht naar de bron in 

je leven. 

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

Over 6 weken
is het alweer kerst
De nieuwe kaartcollecties

zijn binnen. Bestel ze tijdig.

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


