
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE Groenekan   tel. 0346-211992   fax 0346-213824    e-mail info@vierklank.nl

Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek
Nr. 47

1
9
e jaarg

an
g

2
0
 n

o
v
em

b
er 2

0
1
3

advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Over 5 weken
is het alweer kerst
De nieuwe kaartcollecties

zijn binnen. Bestel ze tijdig.

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

www.acconavm.nl 

Kantoor Utrecht   Utrechtseweg 370   

3731 GE De Bilt   030 - 221 20 40

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

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

Verf & Behang

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

Achter de opvallende blauwe deur 

zijn kunstenaars en creatievelingen 

zich continue aan het ontwikkelen 

en zij willen zich graag presenteren 

op de open dag 23 november a.s. 

van 12.00 tot 17.00 uur. De meest 

gehoorde reactie van bezoekers 

is: ‘Nooit gedacht, dat dit zich al-

lemaal achter die blauwe deur af-

speelt’. Bezoekers kunnen er veel 

diversiteit en het gebruik van ver-

schillende technieken verwachten: 

levensechte schilderkunst, liefde 

voor letters, verbouwbegeleiding, 

keramiek met een vleugje humor, 

zonnezegels, unieke en creatieve 

evenementen op maat. Zaterdag 

23 november zijn er diverse work-

shops voor kinderen, worden er 

portretten getekend en kan de be-

zoeker een eerste advies krijgen 

voor bouwplannen (neem dan wel 

een tekening mee). En niet te ver-

geten: het is een goede gelegenheid 

om een origineel cadeau te kopen 

voor de feestdagen.

Ontmoeting

Rita Camphuijsen vertelt: ‘Laat je 

inspireren en kom uit de verf. In 

mijn schilderen voel ik mij vrij, kan 

ik aandacht en vorm geven aan mijn 

gevoel’. Clarissa Vis: ‘Naast mijn 

werk als zelfstandig graisch ont-
werper ontwikkel en geef ik educa-

tieve kunstworkshops en projecten 

voor kinderen in de basisschool-

leeftijd. Ik heb liefde voor letters, 

typograie en beeld. Kijken met al 
je zintuigen om identiteit zichtbaar 

te maken.

Keramist Lucia van der Velden 

volgt de 3-jarige opleiding aan de 

SBB in Gouda: ‘Mijn uitdaging is 

om telkens iets geheel anders neer 

te zetten in de klei, van torso tot 

schaal ... altijd met een vleugje hu-

mor of materiaalcombinaties’. 

Boeket

Creatief kunstenares Michelle 

Boogaart is als zelfstandig onder-

nemer verbonden aan Memories 

Mozaïek: ‘Het mozaïeken is ooit 

begonnen als hobby en uitgegroeid 

tot mijn beroep. Het mooiste van 

mijn werk vind ik dat het werken 

met mensen en mijn creativiteit 

kan combineren. Van klanten krijg 

ik terug dat ik goed aanvoel wat 

zij willen en goed kan luisteren. 

Dat geeft mij voldoening. Dinie 

van Buuren: ‘Bezoekers worden 

blij van de kleuren, die ik gebruik, 

want ik houd van heldere kleuren. 

Heel graag wil ik wat aandacht 

voor de ramp op de Filipijnen.  

Graag wil ik mijn schilderij ‘Uit-

bundig Boeket’ verkopen om de 

mensen daar wat te steunen. Ik 

maak het bedrag, waar het schilde-

rij voor wordt verkocht over naar 

giro 555 en doe daar zelf 100 euro 

bij. Dus kom op en bied. Als je een 

bod wilt doen kun je mij mailen via 

www.dinievanbuuren.nl.’ 

Karmakid

Gundula Kraus vervaardigt in haar 

atelier in de Ambacht Ateliers de 

collectie van haar biologische kin-

derkledingmerk Karmakid in een 

kleine oplage en op bestelling voor 

kinderen van 0-12 jaar: ‘Ik vindt het 

belangrijk dat kinderen biologisch 

verantwoorde kleding dragen, wel-

ke zacht en comfortabel is voor de 

huid en die op een milieuvriendelij-

ke, eerlijke wijze is geproduceerd’. 

Henriët van Roosmalen maakt 

Zonnezegels van Tzolkin en heeft 

een ontwikkelingsgroep voor heel-

heidsbewustzijn: ‘Al jarenlang 

werk ik als illustrator en heb vooral 

opdrachten binnen de museumwe-

reld. Ik maak illustraties bij edu-

catieve projecten zoals leskisten, 

speurtochten en opdrachtkaarten. 

Soms ontwerp ik ook complete 

spellen en puzzels, of beschilder 

ik tentoonstellingskasten. Voordat 

ik ging illustreren heb ik tien jaar 

als leerkracht in het basisonderwijs 

gewerkt en die ervaring komt vaak 

uitstekend van pas’.

Open Dag AmbachtAteliers
Uitbundig boeket voor giro 555

door Henk van de Bunt

De AmbachtAteliers is een creatief verzamelgebouw in De Bilt, waar 18 kunstenaars hun 

atelier hebben gevonden. Kinderkledingdesigners, bouwkundigen, kleuradviseur, glazenier, 

mozaïekontwerpers en kunstschilders beoefenen hier dagelijks hun beroep of hobby,

maar in ieder geval hun passie. Het bruist er van kunst en creativiteit. 

V.l.n.r. achterste rij: Rita Camphuijsen, Clarissa Vis, Lucia van der Velden en Michelle Boogaart. Voorste rij 

v.l.n.r. Dinie van Buuren, Gundula Kraus en Henriët van Roosmalen.

Beeld en Ruimte geopend
door Henk van de Bunt

De opening van een nieuwe tentoonstelling in expositieruimte 

ArtTraverse van het gemeentehuis in De Bilt vond plaats op 

zondag 17 november: Twee kunstenaars Anja Vosdingh Bessem 

en YvonneMaya Bakker tonen allebei hun eigen werk, dat een 

bijzondere wisselwerking met elkaar heeft.

Er is veel te zien en te beleven op de expositie die duurt tot 7 janu-

ari 2014. Zo is van Anja een keuze uit bronzen beelden te zien. Deze 

iguren zijn vaak vrouwen met volle borsten en billen, soms alleen, 
soms met een man of met een andere vrouw. Deze iguren zijn veelal 
vormgegeven in erotische poses. Anja maakt al lange tijd afbeeldin-

gen van wulpse, volle vrouwen. YvonneMaya heeft voor de expositie 

landschapschilderijen en boekobjecten uitgezocht. Boekobjecten zijn 

boeken met een harde kaft, gemaakt uit een lange beschilderde strook 

papier. De objecten zijn als een open- of dichtgeslagen boek plat neer 

te leggen, maar ook rechtop te zetten waarbij de bladzijden als een 

harmonica uitwaaieren. De expositie werd geopend door Hans Zwarts, 

voorzitter van het bestuur van de Stichting Huize Gaudeamus (Walter 

Maas-huis). De exposities in de ArtTraverse zijn te bezichtigen tijdens 

kantooruren maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 

17.00 uur, dinsdag van 8.30 tot 19.00 uur.

Anja Vosdingh Bessem en YvonneMaya Bakker bij hun werk. 



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

24/11 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos
en ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

24/11 •  9.30 en 18.30u - 
Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

24/11 • 10.30u - Mw. L. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

24/11 • 10.00u - Dhr. Jan Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouw

24/11 • 10.30u - 
Pastor A. van den Boogaard

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

24/11 • 10.15u - Ds. H. Hoksbergen
24/11 • 17.00u - Ds. A. Buursema

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

24/11 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
24/11 • 19.00u - 

Evang. G. de Boo, Zendingsdienst

Pr. Gem. Immanuelkerk

24/11 • 10.00u - Ds. G.M. Landman
24/11 • 19.30u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk

24/11 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

24/11 • 10.30u - J. Houben

Volle Evangelie Gemeente

24/11 • 10.00u - Dhr. Robert de Vries

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

24/11 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

24/11 • 10.00u - Ds. C.H. Bijl
24/11 • 18.30u - Ds. L. Schaafsma

Herst. Herv. Kerk

24/11 • 10.30 en 18.00u -
Dhr. E. van Baren

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

24/11 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

24/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
24/11 • 18.30u - Ds. W. Markus

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

24/11 • 10.00 en 18.30u -
Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

24/11 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

23/11 • 19.00u - Pastor Jozef Wissink
24/11 • 10.30u - Pastor Jozef Wissink

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

24/11 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

24/11 • 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

Film in Ontmoetingskerk

Op zaterdag 23 november vanaf 
19.30 uur is ‘Egg’ te zien op 
het grote scherm in de Ontmoe-
tingskerkaan de Julianalaan in 
Maartensdijk. Als dertiger Yusuf, 
die in Istanbul een boekwinkeltje 
runt en een dichtbundel heeft 
gepubliceerd, naar zijn geboorte-
dorp terugkeert om zijn moeder 
te begraven, wordt hij overval-
len door zijn verleden. Voor het 
eerst voelt hij wat hij heeft ach-
tergelaten door naar Istanbul te 
vertrekken. Ligt het geluk wel 
in de stad? De tegenstelling stad 
en platteland, moderniteit versus 
traditie, zijn subtiel uitwerkt. 

Danssalon en Singledansen

Dansliefhebbers kunnen zaterdag 
23 november a.s. in HF Witte in 
De Bilt terecht voor een avond 
stijldansen, met voorafgaand 
een workshop Singledansen. De 
Danssalon biedt singles én paren 
een avond uit; dansen, ontmoe-
ten en beweging tegelijk. Ook 
singles ontdekken de Danssalon 
steeds vaker. De Danssalon is er 
iedere 4e zaterdag van de maand. 
De workshop gaat om 19.15 uur 
van start en duurt tot 20.15 uur, 
aansluitend dansavond tot 00.00 
uur. Meer informatie op www.
de-danssalon.nl 

Speelgoedmarkt

Zaterdag 23 november houdt 
Kringloopwinkel Emmaus Bilt-
hoven een gezellige speelgoed-
markt van 13.00 tot 16.00 uur. 
U bent van harte welkom in de 
Julianalaan 27 in Bilthoven.

Hart en Ziel  

in Ontmoetingskerk

Op zondag 24 november om 
17.00 uur organiseert de PKN 

gemeente Maartensdijk/ Hol-
landsche Rading weer een mid-
dagdienst in de Ontmoetings-
kerk aan de Kon. Julianalaan 
26 in Maartensdijk. Dit keer 
gaat Ronny van Renswoude uit 
Maartensdijk voor. De band ‘Get 
Together’ uit Baarn verzorgt de 
muzikale bijdrage aan de dienst. 
Na afloop bent u uitgenodigd 
om tegen een geringe vergoeding 
een kop soep en een broodje te 
blijven eten. 

Taizéviering 

Zondagavond 24 november om 
19.30 uur is er in de Immanuël-
kerk in De Bilt, Soestdijkseweg-
Zuid nr. 49 een Taizéviering met 
koor en instrumentalisten onder 
leiding van Els Firet. Een viering 
in de sfeer van het Franse kloos-
ter in Taizé. Er wordt gezon-
gen in verschillende talen en er 
is gelegenheid om stil te zijn. 
Iedereen, jong of oud, van harte 
welkom.

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele 
Vrede’ hebben hun wortels in het 
werk van Samuel L. Lewis, zen- 
en soefimeester uit San Fran-
cisco. Het zijn eenvoudige, medi-
tatieve, vreugdevolle kringdan-
sen en de teksten en bewegingen 
worden bij elke dans opnieuw 
uitgelegd. 
Er worden, begeleid door gitaar, 
mantra’s (sacrale teksten) en lie-
deren uit vele Spirituele tradities 
gezongen en dit wordt gecombi-
neerd met Meditatie ter verdie-
ping van de ervaring. Zondag 
24 november in De Woudka-
pel in Bilthoven van 14.00 tot 
17.00 uur, eenvoudige maaltijd 
van 17.30 tot 18.30 uur. Aan-
melden en/of informatie: tel. 
06 15830720 of d.aulenkamp@
online.nl.

Thema-avond  

Dorpsraad Groenekan

Dorpsraad Groenekan organi-
seert op 25 november in dorps-
huis De Groene Daan om 20.00 
uur een thema-avond gewijd aan 
noodlanding met een B-17 op 
28ste mei 1944. Op die avond zal 
Kolonel Ivo de Jong verslag doen 
van de enorme inspanning die de 
geallieerde luchtmacht die dag 
boven West-Europa ontplooide. 
Ivo de Jong heeft buitengewoon 
grondig onderzoek gedaan naar 
de gebeurtenissen op die dag en 
zijn bevindingen in 2003 vast-
gelegd in het boek: Mission 376, 
Battle over the Reich, May 28, 
1944.

Fotoclub

Maandag 25 november heeft de 
fotoclub het thema “toppers van 
toen”. Foto’s die een tijd gele-
den zijn gemaakt en die naar 

“Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 

het gevoel van de maker nog 
steeds de moeite van presenteren 
waard zijn. De makers vertel-
len over de foto’s en waarom ze 
gemaakt zijn. De avond begint 
om 20.00 uur en wordt gehouden 
in het  H.F. Wittecentrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt. www.
fotoclubbilthoven.nl 

Eerste lezing winterseizoen 

IRS

Sinds 1999 wordt er in Maartens-
dijk jaarlijks een lezingenserie 
door Stichting IRS belegd. Op 
dinsdag 26/11 is de eerste lezing 
van dit winterseizoen. Ds. M. van 
Kooten uit Elspeet spreekt over 
Heidelberger Catechismus versus 
Roomse Catechismus, n.a.v. 450 
jaar Heidelberger Catechismus. 
Na de lezing is er gelegenheid 
vragen in te dienen, die na de 
pauze door de inleider behan-
deld worden. De locatie voor 
de bijeenkomst is een zaal van 
de Ontmoetingskerk , Julianalaan 
26 te Maartensdijk.  Aanvang: 
19.45 uur. De netto-opbrengst 
van de avonden komt ten goede 
aan één van de projecten van 
de IRS. Voor nadere info: www.
inderechtestraat.nl of contact met 

drs. G.A. van Ginkel, tel. 0346 
213445.

Dankdienst

In verband met het 60 jarig 
bestaan van het kerkgebouw van 
de Hervormde gemeente Blauw-
kapel-Groenekan zal woensdag 
27 november een dankdienst 
gehouden worden.
Ds. P.J. Teeuw verzorgt de medi-
tatie en zal terugblikken op deze 
60 jaar aan de hand van informa-
tie, o.a. verkregen van gemeen-
teleden. De samenzang wordt 
begeleid door mw. Gerrie Hel-
doorn en oud-Groenekanner en 
organist Gerrit Christiaan de Gier 
heeft toegezegd mee te werken. 
Aanvang van de dienst is 19.30 
uur; de deuren van het kerkge-
bouw, Groenekanseweg 66, zijn 
vanaf 19.00 uur geopend.

Opbrengst collecte 

De collecte van Alzheimer 
Nederland in de week van 4 
t/m 9 november heeft 1626,26 
euro opgebracht in Maartensdijk 
en 609,69 euro in Hollandsche 
Rading. Hartelijk dank aan alle 
gevers en collectanten!

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Dakgotenactie HCR
Het is herfst en de bladeren vallen rijkelijk van de bomen. Een prachtig 
gezicht, maar het zorgt ook voor overlast, bijvoorbeeld in de dakgoot. De 
werkgroep HCR Maartensdijk zet zich al enige jaren in voor een kinder-
tehuis in Roemenië. Vanwege heftige stormen dit najaar is er daar veel 
schade aangericht, aan onder andere het dak. Hulp is dus ook hard nodig.

Ook dit jaar organiseert de werkgroep HCR weer een dakgotenactie. De 
opbrengst is voor opvang van misbruikte kinderen in Roemenië. Alle 
eerdere jaren was dit een daverend succes, door de gehele gemeente 
zijn ze druk bezig geweest met dakgoten schoonmaken. 

De prijzen zijn gelijk aan vorige jaren. Voor de eerste tien meters is dit 
3,50 euro p/m. Hierna is het 3 euro per meter. Vanaf 23 november ko-
men ze weer langs om alles schoon te maken. Aanmelden kan bij Esther 
Eits (tel. 0346 214135) of Arie Vonk Noordegraaf (tel. 06-14678672) of 
mail naar hcrmaartensdijk@live.nl. 
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Het contact begint met het bellen 

van Meldpunt Vrijwilligerswerk 

gemeente De Bilt. Het Meldpunt 

geeft de aanvraag door aan de 

coördinator van de Klussenbus 

Gorrit Gietema, die vervolgens 

zo spoedig mogelijk contact op’

neemt voor het maken van een 

afspraak. Hij is elke werkdag van 

09.00 tot 12.00 uur bereikbaar in 

Het Lichtruim aan de Melkweg in  

De Bilt. De kosten bedragen 9 euro.  

Aanvragers mogen meer geven 

en moeten zelf voor de materialen  

zorgen. 

Voor wie

De mensen die een beroep kunnen 

doen op De Klussenbus zijn AOW’

ers, gehandicapten en mensen met 

een uitkering. De vrijwilligers 

doen het werk met veel plezier. De 

Klussenbus is in 1998 in het leven 

geroepen op initiatief van ’t Gilde 

De Bilt, Stichting Welzijn Ouderen 

Maartensdijk en Algemene Hulp’

dienst. Vrijwilliger Kasper Ham’

ster: ‘In het algemeen zijn mensen 

blij met het bestaan van de klus’

senbus en vaak laten ze dat ook 

blijken. Ik had een lamp vervangen 

in het toilet, maar de lamp brandde 

niet; het bleek dat een van de draad’

jes was afgebroken. Ze waren ver’

baasd dat even later de lamp weer 

brandde en de reactie was: ‘Dat is 

nou de klussenbus’. 

Verhalen

De vrijwilligers van de klussen’

bus zitten natuurlijk boordevol 

verhalen. Zo vertelt Wim Hugens 

over een lamp die beslist niet wil’

de branden:’Na veel zoeken of de 

schakelaar wel heel was en de lamp 

zelf niet stuk, bleek het om een ho’

telschakelaar te gaan die letterlijk 

achter het behang was geplakt.. Na 

het opnieuw behangen van de slaap’

kamer was de ‘trekschakelaar’ keu’

rig weggewerkt achter het behang 

omdat deze toch niet meer gebruikt 

werd. Uit veiligheid waren de 3 

draden (die daar voor nodig zijn) 

apart in een kroonsteentje vastge’

schroefd waardoor de hotelschake’

ling niet meer kon functioneren.’ 

Wim herstelde de verbinding en de 

lamp brandde weer. Kranen die los 

zitten of rolgordijnen die niet meer 

omhoog of omlaag willen, het team 

draait z’n hand er niet voor om. 

Kenmerkend is dat als de klussers 

er eenmaal zijn er vaak nóg een 

klusje geklaard moet worden. Als 

de tijd dat toelaat is dat geen pro’

bleem. 

Vertrouwd

Wim: ‘Wij ervaren (bijna) allen dat, 

wanneer je eenmaal op een adres 

bent geweest deze mensen het erg 

prettig vinden wanneer zij bij een 

nieuwe aanvraag weer dezelfde 

klusser mogen ontvangen. Zij we’

ten dan wie er aan de deur staat en 

dat is dan vertrouwd’. Aanvragen 

voor klussen kunnen worden in’

gediend via het Meldpunt Vrijwil’

ligerswerk De Bilt. Het telefoon’

nummer is 030 2287799. Een apart 

nummer betreft Maartensdijk: 0346 

214161. Een aanvraag indienen kan 

ook via info@meldpuntdebilt.nl. 

Jubilerende Klussenbus
komt graag helpen

door Henk van de Bunt

In de gemeente De Bilt bestaat alweer 15 jaar De Klussenbus: oorspronkelijk een initiatief

van de Stichting Klein Karwei. De ‘bus’ bestaat uit een bus met gereedschap en vier 

vrijwilligers en een coördinator, die kleine klusjes doen in en om het huis. Er kan gedacht 

worden aan een lekkende kraan, zware dingen aan de straat zetten, gootsteen ontstoppen,

een deurbel repareren, de televisiezenders opnieuw instellen of een afgebroken tak verwijderen.

Het gaat om klussen die niet meer dan een uur in beslag nemen.

De collega’s van de Klussenbus - v.l.n.r. Ton van Leeuwen, Casper Hamster, Gorrit Gietema, Wim Hugens en 

Bram Koppert - zijn in alle kernen inzetbaar.

Themabijeenkomst

‘Uitvaart en Erfrecht’ een succes

In navolging op eerdere succesvolle bijeenkomsten 

organiseerden de buren Notarissen Houwing van Beek en 

Tap Uitvaartzorg opnieuw een bijeenkomst op zaterdag 

9 november. Vanwege de grote belangstelling werd ook voor 

deze bijeenkomst een extra sessie in de middag ingelast.

Het doen notaris Frans van Beek en Martine Eggen, adviseur van Tap 

Uitvaartzorg, goed dat er een niet alatende belangstelling is voor de 
bijeenkomsten. ‘Wij voorzien hiermee duidelijk in een informatiebe’

hoefte’, aldus de buren. ‘Het is ijn om zoveel mensen van dienst te 
kunnen zijn’. 

Martine Eggen nam tijdens de bijeenkomst alle opties en keuzemoge’

lijkheden van een uitvaart door en gaf deelnemers advies hoe deze voor 

te bereiden. Frans van Beek praatte de deelnemers bij over de diverse 

aspecten van het erfrecht. Ook werd de deelnemers de gelegenheid ge’

boden (kosteloos) hun testament en/of uitvaartverzekeringspolis(sen) 

te laten controleren door aanwezige deskundigen. Veel gehoorde re’

acties na aloop van de bijeenkomst varieerden van ‘nuttig’ en ‘zeer 
verhelderend’ tot ‘ijn om hierover van gedachten te kunnen wisselen 
in een ongedwongen sfeer’. 

Voor 2014 staat al weer een bijeenkomst ‘Uitvaart & Erfrecht’ gepland 

op zaterdag 28 juni.

Met de komst van de nieuwe bus’

lijn 72 en de belangrijke functie 

van de Soestdijkseweg’Zuid is het 

wenselijk dat de doorstroming en 

verkeersveiligheid op deze kruising 

verbeteren. Op 29 oktober heeft het 

college het schetsontwerp van een 

rotonde op de kruising Soestdijkse’

weg’Zuid – Antonie van Leeuwen’

hoek vastgesteld. Voorafgaand aan 

de vaststelling van het schetsont’

werp heeft een verkenning plaats’

gevonden over de optimale ver’

keersoplossing op deze kruising. 

Ecologische Hoofdstructuur 

Het behoud van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS)is een be’

langrijke voorwaarde. Een opstel’

strook is niet mogelijk vanwege de 

aantasting van de EHS. Verkeers’

lichten zijn niet mogelijk vanwege 

de aantasting van de EHS of vreem’

de bochten voor de kruising.

Een rotonde is de enige manier 

waarbij een oplossing kan worden 

geboden voor de doorstromings’

problemen op de kruising en waar’

bij geen ingrepen benodigd zijn in 

de EHS. Daarnaast kan het ontwerp 

integraal gerealiseerd worden in’

clusief haltering voor lijn 72.

Vergunningen

In het schetsontwerp zijn deze 

voorwaarden nader uitgewerkt. 

Hierin zijn de voorrangssituatie en 

de bushaltes op een goede wijze 

vormgegeven. Doordat het college 

het schetsontwerp heeft vastgesteld 

kan deze nu nader worden uitge’

werkt. Als het ontwerp klaar is wor’

den de benodigde procedures, zoals 

de aanvraag van een eventuele kap’

vergunning voor het verplanten van 

bomen en het nemen van verkeers’

besluiten, doorlopen.

Rotonde 
Anthonie van Leeuwenhoeklaan

De gemeente De Bilt is bezig om de Life-Science as te stimuleren. Verkeer is hier een belangrijk 

onderdeel van. Op dit moment is de verkeersafwikkeling op de kruising Soestdijkseweg-Zuid 

– Antonie van Leeuwenhoeklaan niet optimaal. Verkeer kan regelmatig niet afslaan, wat zorgt 

voor opstoppingen en gevaarlijke situaties.

Een rotonde is volgens het gemeentebestuur de enige manier waarbij een 

oplossing kan worden geboden voor de doorstromingsproblemen op deze 

kruising. [foto Henk van de Bunt]
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

NIEUW!

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

3 biefstukjes
4 schnitzels 
6 Tartaartjes

6.-
6.-

6.-

Carpacciotapenade 
Filet Americain
Najaarssalade

3x 100
gram 4.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Rosbief
Boerenham
Fricandeau 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 21 november 
t/m woensdag 27 november

500
gram 5.50

500
gram 3.50

500
gram 4.98

500
gram 5.98

Magere 
runderlappen

lekker kánt en klaar

Goulash van ’t huis

Kippenbouten
van onze bekende kip

Procureurrollade

WEEKENDAANBIEDING!  (VRIJDAG EN ZATERDAG)

2 POTTEN 
ERWTENSOEP 6.-

VLEESWAREN-TRIO

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

Heeft u al kennis gemaakt 

met onze heerlijke wildpate’s? 

Fazant, zwijn en reebok.

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN

GERARDUS 
KLOOSTERKAAS

VERS GEBRANDE 
PINDA’S 250

gram 1.50500
gram 4.98

100
gram 1.25100

gram 1.75

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

Wilt u onze extra  

aanbiedingen online 

ontvangen? Download 

dan nu de xxiyo
u app. 

Kies ons als winkel en u 

profiteert direc
t van 

onze aanbiedin
gen!

Nieuw!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Alléén DONDERDAG

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

Vers van de Traiteur
BOTERZACHTE

Wildgoulash MET

RODE KOOL EN PUREE ___ 100 GRAM 1,49
Chili Con Carne
________________________ 100 GRAM 0,99
Jachtschotel
ZACHT RUNDVLEES MET GROENTE EN PUREE

________________________ 100 GRAM 1,25
Zaterdag verse sushi!!!

De lekkerste

Clementines
KISTJE 40 STUKS

Vers gesneden

Soepgroente
250 GRAM

Bredase

Spruiten
500 GRAM

Vers gesneden

Bietjes ____________500 GRAM 0,99
 
Zoete

Navels
Handsinaasappels ____HÉÉL KILO 1,49
 
Kip Kerrie
met groenterijst ______100 GRAM 0,99

MAANDAG 25, DINSDAG 26 
EN WOENSDAG 27  NOVEMBER

De laatste versgewassen 

Hollandse

Spinazie ______  ZAK 300 GRAM 0,99
Groot assortiment

Wilde Paddestoelen

1,99 0,790,49
OP=OP

Wegens enorm succes
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Emmaus Bilthoven 

zoekt vrijwilligers

 

Emmaus Bilthoven is helemaal af-

hankelijk van de inzet van vrijwil-

ligers; er werken nu ongeveer 75 

vrijwilligers onder de leiding van 

2 coördinatoren. Emmaus Bilt-

hoven (Julianalaan) wil nog meer 

doen dan nu mogelijk is, maar dat 

wordt beperkt door een gebrek aan 

voldoende vrijwilligers. Voor veel 

taken zoeken zij mensen die be-

reid zijn tenminste één dagdeel per 

week beschikbaar te zijn voor ver-

schillende taken zoals:

 

-  Verkoopwerkzaamheden

-  Sorteren, repareren en opruimen 

van diverse goederen

-  Op de bestelauto helpen bij het 

halen en brengen van goederen

-  Diverse werkzaamheden in de 

diverse winkelafdelingen

- Fondsen werven

Als een taak als vrijwilliger u aan-

spreekt ga dan langs voor een oriën-

terend gesprek met een bestuurslid. 

Vrijwel iedereen kan een steentje 

bijdragen. [HvdB]

Leyenseweg
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erlagelaan

Leyenseweg

Berla
gelaan

Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

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

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 20 t/m dinsdag 26 november 2013

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

Acties zijn geldig in de Hoogvliet supermarkt aan de Leyenseweg 127 

(bij zwembad Brandenburg en Action in Bilthoven)

3.593.593.593.

kilo

 Rundergehakt 
Kilo
5.69

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

aan boodschappen en elke week
bij diverse actieproducten!

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

Spaar ze
alle 56!

Spaar voor het
Hoogvliet 
Spaar voor het
Hoogvliet 
Spaar voor het

 Snack-
tomaatjes 
Beker 250 gram
2 bekers
van: 3.38

voor: 1.69

EXTRA 
AANBIEDING
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1+1
GRATIS

Per kilo 3.38

2+3
GRATIS

*
Fleuril, Frisse Reus, 
Color Reus, Witte 
Reus of Zwarte Reus 
Alle soorten, 5 stuks
van: 22.95 - 27.95

voor: 9.18 - 11.18

SPECTACULAIR 

5 halen, 2 betalen!

Weer Gluren 
bij de Buren
Ook in 2014 zal weer 

een weekend Gluren 

bij de Buren worden 

georganiseerd. Inmiddels 

een bekend evenement in 

De Bilt vol muziek, theater 

en beeldende kunst. Het is 

voor de zesde keer dat ca. 

25 particulieren hun huis 

openstellen voor bezoekers 

en natuurlijk voor artiesten.

Gluren geeft een podium aan, 

meest amateurkunstenaars. Er 

zijn optredens van zangers, 

bands, dichters, theaterkunst etc. 

Ook zal er hier en daar weer beel-

dende kunst te zien zijn.

Het festival wordt altijd gehou-

den in de het derde weekend van 

maart: dus 15 en 16 maart 2014. 

Er zullen op zaterdag- en zon-

dagmiddag telkens 3 optredens 

per huis zijn. Om 13.00, 15.30 en 

16.00 uur. De optredens zijn vrij 

toegankelijk, reserveren is niet 

nodig.

Aanmelden

Ook dit jaar kunnen kunstenaars 

zich weer aanmelden. De orga-

nisatie is ook op zoek naar loca-

ties. Hier staat geen vergoeding 

tegenover. De Stichting Kunst 

en Cultuur De Bilt zorgt voor de 

kosten van organisatie en publi-

citeit. De bedoeling is dat er per 

huis ongeveer 20 bezoekers kun-

nen komen. 

Afhankelijk van de ruimte mag 

meer natuurlijk ook. In de pro-

grammering zal rekening worden 

gehouden met ruimte en de muzi-

kale voorkeur van het gastgezin. 

De opening van Gluren bij de Bu-

ren zal plaatsvinden in het nieu-

we gebouw van het Lichtruim. 

Ook de muziekschool zal een 

bijdrage leveren. Aanmeldingen 

bij voorkeur via website www.

glurenbijdeburen-debilt.nl, graag 

voor 10 december a.s. 

(Inge Fuijkschot)
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Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

SLA NU UW SLAG 

WARME TRUIEN,

VESTEN EN 

WINTER JASSEN

WEES ER SNEL BIJ, 

WANT OP=OP LIKE ONS OP FACEBOOK

8 weken lang
vrijdag & zaterdag

20%
jubileumkorting
op alle drogisterij- en 

parfumerieartikelen

en de hele week 
20% korting
in de nagelstudio en 

schoonheidssalon
Jubileumkorting loopt tot 27-11-2013. Korting niet geldig 

op geneesmiddelen, cadeaubonnen en lopende acties.

AAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR

 |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  

  Groenekan   T +31(0)346 213204    info@arinfo.nl

service voor ondernemers

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

• Lunch
• Diner
• Terras
• Recepties
• Feesten

& Partijen

Graaf Floris V-weg 32
Hollandsche Rading
035-8873394

Brasserie de Egel

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

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

Pepernotenvlaai 
€ 8,25

Ruwe Bolster, een stoer donker 
brood   € 2,50

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

 

Cultuur in de Bilt feliciteert Het Lichtruim en alle 
gebruikers met de prachtige nieuwe locatie 

Lichtruim met zijn prachtige locatie 

Het is weer schoentje 

zetten bij Kapper Hans, 

aanstaande vrijdag na school.
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Zonnebloem
naar spoorwegmuseum

Zaterdag 9 november waren 10 gasten van de Zonnebloem uitgenodigd 

door A-ware Kaashandel voor een bezoek aan het Spoorwegmuseum. 

A-ware is een bedrijf dat zich bezig houdt met het opslaan, snijden 

en verpakken van kaas. Vanuit het hoofdkantoor werd geregeld dat 10 

Maartensdijkse ‘gasten’ van de Zonnebloem zouden worden begeleid 

door 10 vrijwilligers van A-ware bij het bezoek aan het Spoorwegmu-

seum. Tap-uitvaartverzorging stelde van een grote auto met chauffeur 

voor het vervoer van en naar Utrecht. Eerst was er voor iedereen een 

overvloedige lunch en daarna volgde het museumbezoek.

De afdeling Breda van de Zonnebloem zorgde voor 10 rolstoelen 

in Utrecht. Ter afsluiting van de ijne middag werd in de eerste klas 
wachtkamer nog een glaasje gedronken. (Joop Vesters)

Felicitaties voor 100-jarige

Op zondag 10 november was het feest in het Leendert Meeshuis.  
Mevr. Tamminga, wonend op afdeling Koolmees vierde daar haar 100ste 
verjaardag. Kinderen en kleinkinderen waren daarbij. Heel bijzonder 
vond zij het bezoek en de hartelijke felicitaties van burgemeester  
Arjen Gerritsen. (Renske van Pomeren)

Osteoporose
De organisatie Farmaceutische communicatie en educatie Remedica zal 

op maandag 25 november 2013 een speciaal voorlichtingsprogramma 

over osteoporose houden voor de ANBO afdeling De Bilt. Botten ver-

liezen hun stevigheid bij het ouder worden. Bij sommige mensen wor-

den de botten erg broos. Dan is er sprake van osteoporose: dit wordt ook 

wel botontkalking genoemd. Zalencentrum De Schakel, Soestdijkseweg 

49b, De Bilt. Aanvang om 14.00 uur. Voor meer info tel. 030 2253588.

Vaak kan ruzie met buren

het leven behoorlijk verzuren

bemiddeling op maat

heeft dan dikwijls baat

zo gaan ruzies veel korter duren

Guus Geebel Limerick

Ze ontmoeten elkaar voor het eerst 

op de dansschool. ‘Het was in die 

tijd zo dat de heren aan de ene kant 

stonden en de dames aan de andere 

kant. De heren zochten een dame en 

hoewel ik mijn oog op Hans had la-

ten vallen, stoof er een andere vent 

op me af’, vertelt Mia Manasse. 

‘Later moest je wisselen en had ik 

hem toch een keer te pakken, maar 

verkering werd het nog niet.’ Hans 

Manasse was bijna drie jaar bij de 

marine, waarvan hij twee jaar in 

Indonesië diende. ‘In die tijd schre-

ven we elkaar wel brieven maar 

van verkering was nog steeds geen 

sprake. Dat kregen we pas nadat hij 

in 1949 terugkwam in Nederland.’

Mia Akker was 25 en Hans Ma-

nasse 27 toen ze trouwden. Een hu-

welijksreis maakten ze voordat ze 

getrouwd waren langs de Moezel. 

De trouwauto waarmee ze naar het 

stadhuis gingen was een Citroen, 

die Hans als rijinstructeur te leen 

gekregen had van een leerling. Op 

de jaarmarkt in De Bilt vond Mia 

later een model van die auto, die 

ze trots laat zien. Woningen waren 

er niet maar ze vonden in Amster-

dam uiteindelijk een zolderkamer. 

Er werd toen veel gebouwd en in 

1956 kregen ze een nieuwbouwwo-

ning in Nieuw-West. Daar woonde 

de familie van 1956 tot 1997. Toen 

verhuisden ze naar hun huidige 

woning in Bilthoven. ‘Ik had nooit 

gedacht dat het me in Bilthoven zo 

goed zou bevallen, want ik ben in 

hart en nieren Amsterdamse. Als ik 

er kom gaat mijn hart altijd weer 

open’, vertelt Mia Manasse. Vanaf 

1981 had de familie achttien jaar 

lang een mooie stacaravan in de 

bossen van Hollandsche Rading. 

Daar gingen ze de weekenden en in 

de vakanties altijd naar toe. 

Het echtpaar Manasse heeft een 

zoon, een dochter en twee kleinkin-

deren. Hans Manasse had veertig 

jaar lang een eigen autorijschool. 

Zijn vrouw was stenotypiste, een 

beroep dat ze opgaf toen er kinde-

ren kwamen. Toen die groot genoeg 

waren heeft ze haar beroep weer 

voor halve dagen opgepakt. Het 

echtpaar zwemt nog elke week. 

Hans heeft nog een heleboel hob-

by’s, zoals postzegels verzamelen, 

tekenen, schilderen en klaverjas-

sen bij het KNMI. Mia deed vroe-

ger veel aan sport en  balletdansen 

Twee jaar geleden gingen ze op 

computerles.  

Het diamanten bruiloftsfeest vie-

ren ze zaterdag 23 november in 

Café van Miltenburg. Er waren fe-

licitaties namens Koning Willem-

Alexander, de Commissaris van 

de Koning en bloemen van de ge-

meente. 

Felicitaties voor diamanten bruidspaar

door Guus Geebel

Locoburgemeester Bert Kamminga kwam maandag 18 november de heer en mevrouw 

Manasse-Akker feliciteren met hun zestigjarig huwelijksjubileum. Hans Manasse en Mia Akker 

trouwden op 18 november 1953 in Amsterdam, waar de bruid is geboren en getogen.

Hans Manasse werd in Keulen geboren, maar zijn ouders verhuisden in 1934 naar Amsterdam.

Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Bert Kamminga

De heer F.H.L. Haaken is geboren 

in Batavia, het latere Jakarta. Zijn 

vrouw S. Haaken-van Mens in Ban-

doeng. Hij was 26 en zij 19 toen ze 

trouwden. Mevrouw woonde vlak 

naast het Prinses Margriethospitaal 

in Jakarta waar Haaken op dat mo-

ment ambulancechauffeur was. Als 

ze langs het hospitaal liep kreeg ze 

de nodige aandacht van hem en van 

het een kwam het ander. De heer 

Haaken was elektronicus en werkte 

in Jakarta als verkeersleider bij de 

burgerluchtvaart.

De twee zonen van het echtpaar 

zijn in Jakarta geboren. Het gezin 

repatrieerde in 1958 met het pas-

sagiersschip Oranje van de Stoom-

vaart Maatschappij Nederland en 

werd gehuisvest in een pension 

in Driebergen. De aankomst in 

Nederland was allesbehalve gast-

vrij. ‘We werden behandeld of we 

vluchtelingen waren in plaats van 

landgenoten en ik moest zelfs in-

voerrechten betalen voor mijn fo-

totoestel en mijn horloge’, vertelt 

de heer Haaken. Ze woonden drie 

jaar in het pension in Driebergen en 

kregen toen een lat in Bilthoven. 
Inmiddels wonen ze ruim veertig 

jaar in Bilthoven Centrum. In Ne-

derland werden nog twee dochters 

geboren. Er zijn zes kleinkinderen. 

Veel medewerking bij het vinden 

van werk ondervond de heer Haa-

ken niet in Nederland. Hij was elek-

tronicus maar er werd gezegd dat 

hij te oud was en een omscholings-

cursus moest volgen. Hij ontdekte 

dat er rond zijn persoon verhalen 

in omloop waren die kant noch wal 

raakten. Uiteindelijk kreeg hij als 

elektronicus werk bij het KNMI, 

waar hij tot zijn pensioen werk-

zaam was. Mevrouw Haaken heeft 

in Jakarta als administratieve kracht 

gewerkt bij verzekeringmaatschap-

pij Blom & van der AA. Het dia-

manten huwelijksfeest werd op de 

dag zelf afgesloten in een restaurant 

met een verrassingsdiner. Het echt-

paar kreeg felicitaties namens Ko-

ning Willem-Alexander, de Com-

missaris van de Koning en bloemen 

van de gemeente.

De romance begon onder de tropenzon

door Guus Geebel

Maandag 18 november was het zestig jaar geleden dat de heer en mevrouw Haaken-van Mens 

in Jakarta in het huwelijk traden. Burgemeester Arjen Gerritsen kwam het echtpaar thuis 

feliciteren met dit huwelijksjubileum. 

Het diamanten bruidspaar Haaken-van Mens met de burgermeester.
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KIES VOOR LICHTMETAAL, 

OOK IN DE WINTER!
•GrootstevelgencentervanBilthovene.o.
•Ruimevelgenshowroom(80M2)

•AlleprominentemerkenwaaronderOZ,
ABT,Dezent,AEZenMAK!

•Deskundigeadvisering&montage
•Voorallemerkenentypenauto’s

VAN HUGTEN - BILTHOVEN
T 030 228 39 23
Leyenseweg 18
WWW.VELGEN-CENTER.NL

WINTERBANDEN         ZOMERBANDEN           APK         UITLIJNEN       ONDERHOUD • VOOR ALLE MERKEN

LeGrand
B I LT H O V E N

ALLE RUIMTE 
      VOOR 

PERSOONLIJKE    
      WENSEN

AM MAAKT HET KOPEN VAN UW HUIS PERSOONLIJK 
Verkoop:
De Keizer makelaarsgroep

030 - 275 90 40

Ruyssenaars makelaardij o/g

030 - 228 23 87

Rijwoning

 9 Rijwoningen
 Woonoppervlak vanaf 140 m2

 Prijzen vanaf € 350.000,- v.o.n.

Twee-onder-
één-kap

 18 twee-onder-één-kap woningen
 Woonoppervlak vanaf 194 m2

 Prijzen vanaf € 585.000,-  v.o.n.

Herenhuis

 12 Herenhuizen
 Woonoppervlak vanaf 159 m2

 Prijzen vanaf € 424.000,- v.o.n.

START 
VERKOOP
ZATERDAG 
23 NOVEMBER
VAN 11.00 TOT 14.00 UUR.

Café van Miltenburg

Oude brandenburgerweg 32

3721 DZ  Bilthoven

woneninlegrand.nl

TIP: 
Neem je 
kinderen 

mee!

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

SPAAR VOOR

KEIHARDE
KORTING

OOK BIJ LOKALE
TOPWINKELS

UW VOLLE SPAARKAART LEVERT OOK KORTING OP BIJ

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

OOK BIJ LOKALEOOK BIJ LOKALEOOK BIJ LOKALE

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

ÉN 19
LANDELIJKE
KETENS

Vierklank

Even naar Bianca van de nagels 

voor de Herfstaanbieding

en ik zie er weer uit 

als een jonge meid.

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

French manicure of nail art gratis bij de behandeling

Bianca's Nail Fassion
Voor info bel 06-50839418

  Wij adviseren u graag. Bezoek onze winkel en 

showroom met vele ergonomische fauteuils

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012

www.raaijeninterieurs.nl sinds 1931



Raaijen Interieurs
Specialist in zitcomfort

Farstrup – Najaars Actie  

Deense Comfort fauteuil model

Applaus voor heerlijk zitten en 

ontspannen. 10 jaar garantie

Van € 995,00 voor € 695,00

i.c.m. bijpassend voetenbankje 

€ 895,00. Keuze uit 10 hout-

kleuren en 5 slijtvaste stoffen
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De harp wordt bespeeld door Ar-

rianne Schipper. In 2010 behaalde 

zij haar bachelor-diploma aan het 

Utrechts Conservatorium, in 2012 

haar diploma Master of Music na 

een masteropleiding. Inmiddels 

heeft zij na masterclasses diverse 

prijzen behaald bij verschillende 

concoursen. 

Het harmoniumspel wordt ver-

zorgd door Gerard Zwart aan zijn 

eigen Franse drukwindharmonium 

van Kasriel. Het is het vijfde jaar 

waarin hij in Hollandsche Rading 

concerteert aan zijn instrument en 

daarom een reden om extra goed uit 

te pakken. 

Programma

Er zullen zowel stukken voor 

harpsolo als harmoniumsolo uitge-

voerd worden, maar ook duetten. In 

de negentiende en vroege twintigste 

eeuw werden beide zeer expressie-

ve instrumenten populair. Toch is er 

nauwelijks originele muziek voor 

deze combinatie te vinden. Maar 

bewerkingen van bekende werken 

klinken wel. Op het programma 

staat sierlijke muziek uit vooral 

de 19e eeuw van Fauré, Guilmant, 

Händel, Lemmens, Poenitz, Saint-

Saëns, Vierne en Widor. De Ad-

ventkapel is aan de Tolakkerweg 14 

in Hollandsche Rading. Aanvang 

20.15 uur, toegang 10 euro.

Concert voor harmonium en harp
In de Adventkapel in Hollandsche Rading vindt op vrijdag 22 november a.s.

om 20.15 uur een concert plaats, waarin harp en harmonium elkaar ontmoeten;

een combinatie die niet vaak te horen is.

Gerard Zwart en Arrianne Schipper.

Tonneke van der Sluijs regisseerde 

Zusters in zaken, dat werd geschre-

ven door Ton Davids. Het is een 

toneelstuk met veel humor en hi-

lariteit die samen zorgen voor een 

schitterend toneelspel waarin ook 

nog gezongen wordt. De authen-

tieke uitstraling van het decor en de 

prachtige kostuums leverden een 

belangrijke bijdrage aan het spel 

dat in vlot tempo voor het voetlicht 

werd gebracht. Het toneelstuk speelt 

zich af in een klooster met zes non-

nen die grote geldzorgen hebben. 

Het klooster is niet meer rendabel 

te noemen. Er is achterstallig on-

derhoud en een faillissement dreigt. 

Aartsbisschop Siemelink vindt de 

situatie economisch onverantwoord 

en wil van het klooster een casino 

maken. Pastoor Breukelmans kan 

de bisschop niet tegenhouden. Van 

ellende zoekt hij troost in vele les-

sen miswijn, waardoor de geldnood 

nog groter wordt.

Dan verschijnt plotseling Guus 

Jongeneel van Building Invest-

ments Limited. Hij heeft andere 

grote plannen met het klooster. De 

zusters gaan met Jongeneel aan de 

slag om van het klooster een soort 

katholiek pretpark te maken waar 

bezoekers in gemoderniseerde cel-

len kunnen overnachten. 

Zusters, broeders en de pastoor 

beleven heel veel plezier aan het 

verzorgen van de gasten en er 

wordt linke winst gemaakt. Zuster 
Agaath knapt er zo van op, dat ze 

zelfs haar hartpillen niet meer hoeft 

te slikken. De bisschop is van de 

gedaanteverandering van het kloos-

ter niet op de hoogte en als hij zijn 

bezoek aankondigt breekt er paniek 

uit. Hij is heel boos als hij ziet wat 

er met het klooster is gebeurd, maar 

een wonderlijke ontknoping zorgt 

ervoor dat alles goed komt.

Steeds Beter schittert met Zusters in zaken
door Guus Geebel

In de theaterzaal van Het Lichtruim in Bilthoven gaf toneelvereniging Steeds Beter

op 15 en 16 november op litsende wijze invulling aan de klucht Zusters in zaken.
Er werd heel veel gelachen en na aloop werden de spelers beloond met

een daverend applaus. De zaal was beide avonden uitverkocht.

Zuster Agaath, aartsbisschop Siemelink en moeder-overste.

Wethouder schuift aan
bij nieuwe Biltenaren

‘Het was heerlijk eten en ontzettend gezellig’, aldus 

wethouder Herman Mittendorff. Hij was woensdag  

13 november een van de gasten die aanschoven voor een 

Afghaanse maaltijd bij Habib en Marziek Zamani en hun 

kinderen Hossein, Nazanin en Amir in De Bilt. 

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

den deze activiteit georganiseerd onder de naam ‘Eet Mee! bij vluch-

telingen aan tafel’, als onderdeel van de viering van het twintigjarig 

bestaan van het steunpunt.

Herman Mittendorff was laaiend enthousiast en beschrijft de maaltijd als 

een culinair verslaggever. ‘Wat hebben we gegeten? Afghaanse keuken. 

Op tafel als een soort bijgerecht zelfgemaakte yoghurt, sla en olijven. 

Als voorgerecht een heerlijke gebonden licht pittige kippensoep. Het 

hoofdgerecht bestond uit een gigantische schaal met twee soorten rijst, 

waarvan een met saffraan en de andere met gemalen boontjes. Daarbij 

werd lekker mals gemarineerd lamsvlees geserveerd. Verder waren er 

gemarineerde kippenpootjes en gebakken rundergehakt in reepjes met 

verse kruiden. Het nagerecht was een heerlijke vla op rozenwater en of 

het al niet genoeg was, een grote schaal met vers fruit.’ [GG]

De familie Zamani serveerde een uitgebreide Afghaanse maaltijd.

Eindejaarexpositie
J&B ArtGallery in Hollandsche Rading organiseert

van 24 november 2013 tot 19 januari 2014 een eindejaar 

expositie, waarvan de feestelijke opening op

zondag 24 november a.s. om 15.00 uur zal zijn.

De hoofdexposanten zijn: An-

gelika Bes - schilderijen, Peter 

van Loenhout-schilderijen, Mar-

gret Mijsbergh-schilderijen, Will 

Schropp- houten beelden, en 

Walda Mees-beelden in brons. 

De kunstenaars zijn op de dag 

van de opening aanwezig. Tevens 

toont de expositie diverse kunst-

werken uit de privécollectie van 

de galerie, waaronder werk van 

Igor Zhuk, Adri Pieck, John Stre-

vens en Martha Pettigrew. Zie ook 

www.jenb-art.nl

Werk van Angelika Bes; olieverf 

op doek.

Ruim honderd mensen genoten op 

zaterdag 9 november in de Opstan-

dingskerk in Bilthoven van het con-

cert van het Biltse Zang Veredelt en 

het Utrechtse Close Focus. 

Onder de titel ‘Gemengd Dubbel 

2.0’ verzorgden beide koren met 

hun onderling sterk verschillend  

repertoire elk een deel van de avond. 

Een drietal stukken werd gezamen-

lijk gezongen, waaronder de toegift 

‘We’ll meet again’. Na aloop bleek 
opnieuw, dat zowel het publiek als 

de koorleden en de dirigenten erg 

enthousiast waren over de samen-

werking.

Geslaagd dubbelconcert

Het aantal toehoorders oversteeg nog wel het enorme aantal zangers. 

(Foto: Rob Koster)

Samuze is verhuisd
Nieuwe bezems vegen schoon. De oude muziekschool aan

de Erica van Erpweg sloot zijn deuren. Een nieuw onderkomen 

in het prachtige Lichtruim ging boven de begroting. 

In de Herberg van De Noorderkerk aan de Laurillardlaan was nog een 

mooie ruimte beschikbaar voor het inmiddels 37 leden tellend gemeng-

de orkest. Er wordt geoefend op woensdag, eens in de veertien dagen 

van 20.00 tot 22.00 uur met kofie tussendoor vergezeld van minstens 
een koekje. 

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom en kunnen twee keer mee-

spelen om te ervaren hoe het is om met Samuze mee te spelen onder 

de bevlogen leiding van Noortje Braat. Een telefoontje is voldoende 

via Inge Gorris (030-2287660) of Karin Strengers (030-2257268).  

Zie ook www.Samuze.nl.



10

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Lekker gekruid & gezouten. Supermals; ca 25 min braden

RUNDERBIEFROLLADE ................. 500 GRAM  € 9,50

Om zelf te braden. Heerlijk mals, lekker gekruid; ca 90 min braden

KALKOENSTOOFROLLADE ........ 500 GRAM €5,50

Bakken als biefstuk. Gekruid & gemarineerd

ARGENTIJNSE STEAKS ..................... 4 STUKS € 7,00

Van ons bekende rundvlees. Mals & mager; ca 50 min braden

RUNDERBRAADLAPJES ................ 500 GRAM € 7,50

Uit onze panklaarhoek: 100% rundvlees, lekker gekruid

PERUAANSE BIEFBURGERS .......... 3 STUKS € 3,75

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. runderschnitzels, salami, 

mozzarella & pesto. Ca. 5 minuten bakken

BEEF MOZZARELLA ..........................100 GRAM € 1,95

Voor de liefhebbers. Iets aparts, bakken als biefstuk

VERSE LAMSFILET .............................100 GRAM € 3,75

Uit onze poeliershoek: wordt niet droog! Boterzacht

KIPDIJFILET ............................................100 GRAM € 0,95

Vers uit Frankrijk. Met een laagje vet, iets aparts

MAGRET DE CANETTE ...................100 GRAM € 2,35

Wie kent hem niet? Onze allemans vriend, lekker bij alles!

SLAVINK .....................................................100 GRAM € 1,00

Uit onze traiteurhoek: met o.a. aardappel, gehakt, prei & kaas. 

Alleen warm maken

PREI SCHOTEL ......................................100 GRAM € 0,98

Uit onze wildhoek: gratis op verzoek voor u gefileerd

HAZENRUG ..............................................100 GRAM € 2,45

Om te stoven. Voor de kenners. Dagelijks vers

HAZENACHTERBOUT .....................100 GRAM € 1,45

Lekker beleg voor de boterham. Met knoflook

SALAMI .......................................................100 GRAM € 1,50

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 23 november. Zetfouten voorbehouden.

Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96

3738 GR Maartensdijk

Tel: 0346-214161

info@mensdebilt.nl                  www.mensdebilt.nl

Computercursus, Beheer en Onderhoud voor Windows 7
Wat u leert in 4 lessen: 

De PC in goede conditie houden en voorkomen dat deze 
trager gaat reageren. Kleine problemen oplossen en de be-
langrijkste instellingen configureren. Uw informatie struc-
tureren en veilig opslaan + de beveiliging zo goed mogelijk 
waarborgen. Ruime ervaring noodzakelijk. 
Start maandagmorgen 25 november 2013. Kosten: € 65,00. 

Vloeren, tapijt, gordijnen, binnenzonwering & bedden

Hessenweg 113-115  De Bilt    (030) 2200501    www.bergenberg.nl

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

Kijk voor meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:

Elke 2e meter

50%
korting

Geldig op elke 2e meter

Parade tapijt. Minimale

afname 3 meter.

tapijt

tapijt • marmoleum • vinyl                        laminaat • gordijnen • binnenzonwering

WWW.BERGENBERG.NL

Leidschendam  

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

- Week Specials -
Ribje van het Iberico varken met 
puree en spitskool  en 
trufel-saus  € 12,50 

Gebakken snoekbaars ilet met 
hutspot en 
peterselie botersaus € 12,50

Zelfbediening in de oranje tent

Bij Johan & Esther groente & fruit

Dat scheelt een linke duit!

Iedere vrijdag op de markt in Bilthoven.

Pitloze druiven 1doos € 1,00

Stoofperen 1kilo € 1,00 
Gieser Wildeman

Snijbonen (400 gr.) 1zak € 1,00

Spruiten  1kilo € 1,00
Bredase

aanbieding alleen geldig op vrijdag 22-11-2013

Verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

15 
Kunst-
kaarten

Ayla Corstanje-Uncu

Ernest Joachim

Martin Klopstra

Irma van Koningsbruggen-Pruis

Lia Koster

Ageeth van den Oever

Daniëlle Orelio

Marian van Puyvelde

Ansèl Sandberg

Fred van de Siepkamp

Dominiek Steinmeijer

Marcel Timmers

Auke Wassenaar

Eric van Wattum

Rolf Wolters

15x Balans in kunst

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

De hele maand
november
15% korting
op sieraden,
tassen en 
sjaals

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Posters?

ook voor 

GEKKE 
formaten

of 

banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
•  glans of mat laminaat 

mogelijk 
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advertentie

Slapen is een eerste levensbehoefte, 

een dagelijks terugkerende toestand 

waarin je lichaam en geest tot rust 

komen. Een mens brengt ongeveer 

een derde van zijn leven in bed 

door. U weet ongetwijfeld dat niet 

voldoende slapen kan leiden tot tal-

loze problemen, de slaappil is de 

meeste voorkomende medicijn. In-

derdaad, ‘de nacht bepaalt uw dag’ 

zoals het motto van Geert en Rilana 

Venneman luidt. Niemand kan het 

belang van een goed bed en een 

gezonde matras ontkennen, dat is 

uitgebreid aangetoond. 

Familie

Geert Venneman, loot uit een be-

kende Bergse beddenfamilie kent 

de slaapbranche als geen ander. 

Vanaf 1997 is hij actief als onder-

nemer op het gebied van bedden, 

bedtextiel, kasten en complete 

slaapkamers, hij weet dus waarover 

hij praat: ‘Mijn passie is de men-

sen voorzien van een goed advies 

in slaapcomfort’. En nu ziet hij 

samen met zijn partner Rilana een 

kans om zijn droom waar te maken. 

‘Nu onze jongste dochter ook naar 

school gaat, is het voor ons tijd om 

onze vleugels uit te spreiden’ voegt 

Rilana eraan toe. Op de Rading 

vonden ze een perfecte locatie om 

hun diensten aan te bieden. De hui-

dige eigenaren Annelies en Peter 

zullen hun Linnerie vol vertrouwen 

overdragen op het Hilversumse 

echtpaar. 

Veranderingen

‘We gaan geen radicale veranderin-

gen invoeren, maar uiteraard wel 

wat accentverschuivingen’ vervolgt 

Rilana ‘De naam houden we aan, 

want daarvoor hebben Annelies en 

Peter een veel te goede reputatie’. 

Naast het bestaande assortiment 

zullen er nieuwe merken worden 

toegevoegd. ‘We streven vooral 

naar een brede prijsopbouw, zodat 

er in alle soorten en maten en voor 

elke portemonnee iets te vinden is’, 

zegt Geert. ‘Slaapcomfort is name-

lijk zeer persoonlijk en ook duur-

zaam. Mensen willen graag iets 

kopen voor een langere termijn dat 

wel kwaliteit heeft. Iedereen kan 

een keuze maken op het gebied van 

gemak en sfeer’.

Webshop Anno 2014 moet elke on-

dernemer zijn aanbod in de winkel 

ondersteunen met een webshop. De 

moderne consument oriënteert zich 

eerst op internet voordat hij of zich 

zich laat adviseren in de winkel. 

Dat geldt dus ook voor de slaap-

branche. Momenteel zijn Rilana 

en Geert druk in de weer om een 

litsende website en webshop sa-

men te stellen. Een pittige klus die 

veel vraagt van hun creativiteit en 

ondernemerschap. Maar dat is dit 

dynamische stel wel toevertrouwd. 

Het zal er ongetwijfeld toe leiden 

dat de Linnerie Annelies een groter 

bereik zal krijgen, maar dat is juist 

een uitdaging. Positief in het leven 

staan, lekker actief zijn en ontspan-

nen genieten van het leven, kun je 

allemaal bereiken met een goed bed 

en bijbehorende accessoires.

(Herman Stuijver) 

‘De nacht bepaalt uw dag’ 
Linnerie Annelies krijgt nieuwe eigenaren. Per 1 januari 2014 zullen Rilana en Geert Venneman 

de winkel ‘Linnerie Annelies’ aan de Rading 46A in Loosdrecht voortzetten. Goed nieuws voor 

de liefhebbers van slaapcomfort, want het jonge echtpaar kan u voorzien van een toegankelijk, 

persoonlijk en onafhankelijk slaapadvies. De oficiële opening vindt plaats medio januari.  

Rilana en Geert Venneman ontvangen u graag vanaf 1 januari in hun nieuwe zaak!

Dit is een onderdeel van een project 

van de plaatselijke Molenstichting, 

die er naar streeft meer belangstel-

ling voor de historische en in bedrijf 

zijnde molen te wekken. Met hulp 

van de gemeente De Bilt wordt nu 

de toeristische bewegwijzering ge-

realiseerd, waarbij deels ook wordt 

aangesloten bij de borden van de 

Hollandse Waterlinie.

 (Peter Paternotte)

Vrijwilligster Lianne den Ouden 

en voorzitter Frits Jansen van 

de molenstichting assisteerden 

wethouder Arie-Jan Ditewig van de 

Gemeente De Bilt bij de montage 

en onthulling van het eerste bord. 

(foto Henk van de Bunt)

Ontmoeting met
Eric Schneider

In de Bilthovense Boekhandel introduceerde en interviewde Bilthovense 

Nel Kars zondag 10 november acteur, regisseur, toneelschrijver en 

beeldend kunstenaar Eric Schneider, o.a. over zijn debuut op 79-jarige 

leeftijd als literair auteur met ‘Een tropische herinnering’. [HvdB] 

Judith Koelemeijer 
over ‘Hemelvaart’

Dinsdag 26 november om 20.00 uur komt Judith 

Koelemeijer in Bibliotheek Bilthoven vertellen over haar 

nieuwste boek ‘Hemelvaart - op zoek naar een verloren 

vriendin’. Het is gebaseerd op een gebeurtenis uit

haar jeugd en daarmee het eerste autobiograische 
verhaal van de schrijfster. 

In de jaren tachtig vieren zes 

meisjes vakantie op de Griekse 

eilanden. Ze hebben net eindexa-

men gedaan en het leven lijkt één 

grote belofte. Totdat er de laatste 

nacht een ongeluk gebeurt. Met 

vijf meiden, zes rugzakken en een 

doodskist keren ze naar huis terug. 

Judith Koelemeijer is één van hen. 

De avond vindt plaats in Biblio-

theek Bilthoven, aanvang: 20.00 

uur. Kaarten: www.ideacultuur.nl, 

bij de Bilthovense Boekhandel en 

Bouwman Boeken.

Judith Koelemeijer. (foto Merlijn 

Doomernik)

Nieuwe bewegwijzering voor 
Korenmolen Geesina

Donderdag 14 november werden de eerste toeristische borden geplaatst (op de T-kruising 

Groenekanseweg-Koningin Wilhelminaweg), die naar de gerestaureerde Korenmolen  Geesina 

aan de Ruigenhoeksedijk in Groenekan verwijzen.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Platmos

Zeer geschikt als 

decoratie materiaal. 

Per doos 

van 3,99Dvoor 

2,99

wk 47. Geldig van 21-11 t/m 27-11. OP=OP
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Uitnodiging - Uitnodiging - Uitnodiging

Thema-avond van de Dorpsraad Groenekan  

De noodlanding van een B-17 in Groenekan op 28 mei 1944

Op die mooie eerste pinksterdag, nu bijna 70 jaar geleden, maakte om ca. 15.30 uur een brandende 

Amerikaans bommenwerper (een B-17, vliegend fort) een noodlanding in het weiland achter de boerderij van 

boer Dirk de Kruijff. Twee van de tien bemanningsleden van de B-17 waren, ten gevolge van beschietingen 

door luchtafweergeschut, al eerder op deze missie omgekomen. Meerdere bemanningsleden raakten daarbij 

licht en één zwaar gewond. Dirk de Kruijff en Hendrik Copijn, van de belendende kwekerij, waren als eersten 

bij het gecrashte toestel, al snel gevolgd door Duitse militairen van fort Blauwkapel. De bemanningsleden 

werden in eerste instantie overgebracht naar de boerderij van De Kruijff. 

Daar overleed even later de zwaarge-

wonde boordschutter Thomas Rosko-

wick (foto).  De zeven overlevende 

bemanningleden gingen in krijgsge-

vangenschap en overleefden de oor-

log.  De drie omgekomenen zijn na 

de oorlog bijgezet op de Amerikaanse 

oorlogsbegraafplaats te Margraten. 

Alleen Thomas Roskowick ligt daar 

nu nog, de twee andere bemannings-

leden zijn door hun familie gerepatri-

eerd naar de VS.

In 1995 werd, ter gelegenheid van de 

50-ste herdenking van het einde van 

de tweede wereldoorlog, door Wim 

Hoebink een uitgebreide beschrij-

ving van de crash gepubliceerd in 

St. Maerten, het blad van de Histo-

rische Vereniging Maartensdijk. Hij 

eindigde zijn artikel met de volgende 

hartenkreet:

Zij mogen niet worden vergeten. Het 

is aan Groenekan om deze drie doden 

te gedenken.

  

Nu, bijna twintig jaar later, is een 

werkgroepje (oud)Groenekanners 

(aangevuld met enkele externe des-

kundigen) bezig, uit respect en dank-

baarheid voor het hoogste offer dat 

de omgekomen bemanningsleden 

brachten voor onze vrijheid, een her-

denkingsmonument in Groenekan op 

te richten. Zij willen het gedenkteken 

op 28 mei 2014, 70 jaar na de crash, 

onthullen. 

De Nijepoortschool heeft zich inmid-

dels enthousiast achter het initiatief 

geschaard. Zij zal het monument 

adopteren en de crash een plaats ge-

ven in haar jaarlijkse WO-II-project. 

Om nu ook de Groenekanse bevol-

king op de hoogte te brengen van dit 

initiatief organiseert de Dorpsraad 

van Groenekan op 25 november om 

20.00 uur in dorpshuis De Groene 

Daan (deur open om 19.30 uur) een 

thema-avond gewijd aan de gealli-

eerde operatie op die 28ste mei 1944. 

Kolonel Ivo de Jong (militair histori-

cus en lid van de werkgroep) zal daar 

verslag doen van de enorme inspan-

ning die de geallieerde luchtmacht 

die dag boven West-Europa leverde 

(1300 bommenwerpers en ruim 700 

escorterende jagers werden ingezet) 

en welke gevaren de Groenekanse 

B-17 noodlottig werden. Ivo de Jong 

heeft grondig onderzoek gedaan naar 

de gebeurtenissen op die dag en de 

resultaten in 2003 gepubliceerd in het 

boek: Mission 376, Battle over the 

Reich, May 28, 1944.

“De beste zorg thuis, persoonlijk en professioneel”

BUURTZORG TEAM 

DE BILT BILTHOVEN
GESTART PER 1 NOVEMBER

Buurtzorg Nederland is per 1 november 2013 gestart met een 

buurtzorgteam in De Bilt en Bilthoven. Wij zijn gestart met een 

klein team, dat klein wil blijven, van 4 wijkverpleegkundigen: 

Belinda, Esther, Ellie en Tony. Wij zijn zelfsturend en autonoom. 

Dat houdt in dat wij alles zelf regelen. Bij Buurtzorg geen plan-

ners, geen bureaucratie, één telefoontje en u krijgt de verpleegkun-

dige bij u thuis. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. 

Wij spelen in op alle mogelijke zorgvragen: van persoonlijke ver-

zorging, verpleging tot zorg in de laatste levensfase. Hierbij voe-

ren we ook noodzakelijke verpleegtechnische handelingen uit op 

verzoek van de huisarts of specialist uit het ziekenhuis. Daarbij 

vinden wij het heel belangrijk dat wij een goede samenwerking 

hebben met de huisartsen en andere zorgverleners.

Daarnaast kunnen wij behulpzaam zijn bij het aanvragen van de 

indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Het grote voordeel van uw wijkverpleegkundige in de buurt is dat 

u ons direct kunt bereiken en dat wij samen met de cliënt en familie 

de zorg gelijk kunnen inzetten.

Voor meer informatie kunt u bellen naar: 0610366280 of 

mailen naar debiltbilthoven@buurtzorgnederland.com. 
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Welkom Sinterklaas!
Zaterdag 23 november komt de Sint weer op bezoek

en wel in het “landelijke” Westbroek.

Om kwart over één bij de familie van Keulen aan de Kerkdijk,

dat ligt net iets buiten de Nieuwbouwwijk !

Kom het liefst lopend en doe voorzichtig op de weg,

kom je te laat dan heb je echt pech!

De Sint is dit jaar aan het lessen gegaan,

om niet de verkeerde weg in te slaan!

Natuurlijk raakt hij de weg niet kwijt,

want dit jaar let hij op de verkeersveiligheid.

Hoe zal dat gaan, hoe gaat hij komen,

hopelijk via een weg met weinig bomen.

De Pieten zullen ook voorzichtig doen in het verkeer,

daarom zijn ze nu al druk in de leer.

We gaan natuurlijk na aankomst naar ons Dorpshuis,

en storten we ons daar in het feestgedruis.

Versier jezelf of maak iets moois voor de Sint of Piet,

iets waarop hij je naam graag ziet !

Misschien wordt het wel weer een dolle boel,

dat is tenminste wel ons doel.

Met dank aan onze sponsoren: het wordt weer genieten,

Groetjes van de Sint en zijn Pieten!

De samenwerking tussen de drie 

partijen is nu uitgebreid: Iedere 

dinsdag is sportdag op De Regen-

boog voor alle kinderen. De gym-

lessen tijdens schooltijd, worden 

gegeven door de medewerkers en 

stagiairs van Stichting MENS in 

samenwerking met het schoolteam. 

Tussen de middag komen daar de 

pedagogische medewerkers van 

BSO De Bonte Kraai bij, om een 

sportcircuit voor alle kinderen neer 

te zetten. Kinderen krijgen de di-

verse workshops in roulatiesysteem 

aangeboden over een periode van 

drie weken. Zo krijgen zij allemaal 

een compleet aanbod. 

Naschools

In de nabije toekomst komen er nog 

de sportactiviteiten in de naschool-

se tijd bij. Het is de bedoeling dat 

deze zowel voor de kinderen van 

de BSO als voor de kinderen uit de 

buurt toegankelijk zijn. De samen-

werking wordt steeds verder uitge-

bouwd, met als doel een doorgaan-

de lijn te creëren. Dit alvast met het 

oog op de bouw van Kindcentrum 

De Regenboog (peutergroep, basis-

school en buitenschoolse opvang) 

die volgend jaar start. Door nauw 

samen te werken, wordt invulling 

gegeven aan de ambitie van De 

Gemeente De Bilt om zoveel mo-

gelijk kinderen in aanraking met 

sport te laten komen. Stichting Kin-

deropvang De Bilt, Basisschool De 

Regenboog en de gemeentelijke 

Buurtsportcoaches van Stichting 

MENS de Bilt werken samen om 

zoveel mogelijk kinderen in bewe-

ging te krijgen. 

Sport en regen bij De Regenboog
door Henk van de Bunt

Ook op basisschool De Regenboog in De Bilt is sport belangrijk. Naast de gewone gymlessen 

wordt er nog meer gesport, bijvoorbeeld tijdens het overblijfmoment. Medewerkers van 

de buitenschoolse opvang De Bonte Kraai van Stichting Kinderopvang De Bilt organiseren 

workshops voor steeds wisselende groepen van de school. Twee jaar geleden kwam daar de 

wekelijkse ‘pauzesport’ van Stichting MENS de Bilt bij. 

Door een regenbuitje laat men zich niet van het naast de Regenboog 

(-school) gelegen Cruyffcourt wegsturen.

Sinterklaas heeft dit jaar zijn ei-

gen Foto Piet meegenomen, die 

kinderen met zwarte Pieten op de 

foto zet. Voordat Sinterklaas op 

het plein aankomt, zal hij samen 

met een paar Pieten een bezoek 

brengen aan Toutenburg (14.30) en 

Dijckstate (15.15). Om 15.45 komt 

Sinterklaas samen met de burge-

meester aan bij het winkelcentrum. 

Om 16.00 uur zal op het plein onze 

burgemeester Sinterklaas hartelijk 

welkom heten. Daarna zullen Sin-

terklaas en de burgemeester een 

feestelijke optocht door het dorp 

maken. 

De optocht start bij de Pr. Ma-

rijkelaan en gaat via Gruttolaan, 

Valklaan, Kievitlaan, Dierenriem, 

Distelvink, Boomklever, Graspie-

per, Merellaan, Nachtegaallaan en 

eindigt weer op de Pr. Marijkelaan. 

Zoals ieder jaar zijn lichtstaafjes 

voor de feestelijke optocht te koop 

bij Primera en kunnen kinderen hun 

schoentje zetten bij kapper Hans. 

Aan de bewoners langs de route het 

verzoek om hun auto’s aan één kant 

van de straat te parkeren om zo een 

gemakkelijke doorgang van de op-

tocht mogelijk te maken. De organi-

satie vraagt dit jaar inanciële steun 
aan de bevolking van Maartensdijk 

om mede daarmee een goed en ge-

slaagd intochtfeest te kunnen orga-

niseren. Een bijdrage hiervoor kan 

worden gedaan in de collectebus-

sen bij C1000 en Primera.

Sinterklaas in Maartensdijk
Sinterklaas en al zijn zwarte pieten zijn alweer druk in de weer om er een leuk feest

van te maken in Nederland. Op zaterdag 23 november komen Sinterklaas en zijn Pieten 

aan in Maartensdijk. Het is feest in het dorp en er is van alles te doen: een poppenkast, 

spelletjes op het plein en een optreden van gymnastiekvereniging 2MOVE. 

Intocht Sint Nicolaas
Zaterdag 23 november komt Sinterklaas weer een bezoek brengen aan 

Bilthoven en De Bilt. Hij komt met ongeveer 50 zwarte Pieten en zijn 

Pietenorkest. De goed Heiligman zond ons zijn reisschema: 10.15 uur 

aankomst Gemeentehuis Jagtlust, 11.05 uur Looydijk, 11.15 uur Hes-

senweg, 12.15 uur Oude Dorp, 14.15 uur Planetenbaan en 15.05 uur 

Julianalaan/Vinkenlaan.

Het schoolschaakkampioenschap 

werd gewonnen door het eerste 

team van de Julianaschool uit Bilt-

hoven. Hiermee heeft deze school 

het kampioenschap voor de vijfde 

achtereenvolgende keer in de wacht 

gesleept. 

Vanaf de eerste ronde stond het 

team bovenaan en bleef dit ook 

doordat in alle rondes gewonnen 

werd. In de voorlaatste ronde was 

het nog spannend, wie ervoor de 

overige prijzen in aanmerking zou-

den komen. In de laatste ronde wist 

Montessori 1 zich op de tweede 

plaats te nestelen en kwam team 2 

van de Van Dijckschool nog net uit 

boven team 3 van dezelfde school. 

[HvdB] 

Julianaschool schaakkampioen
Vorige week werd in De Bilt het schoolschaakkampioenschap 2013 georganiseerd

door de schaakvereniging De Biltse Combinatie. Het kampioenschap werd gesubsidieerd

door het Fonds Sportbevordering De Bilt.

Onder de 22 deelnemende teams uit twee van de zes kernen van De Bilt 

waren drie teams van de Julianaschool. Juliana3 werd uiteindelijk zesde 

en Juliana2 eindigde als achtste: allemaal voldoende reden om met alle 

Julianateams, beker en taart een dag later op de foto te gaan.

Plein Montessorischool
Het plein van de Montessorischool Bilthoven is op 4 november (her-)

opend na een uitgebreide renovatie. Het was een bijzonder moment, 

waarop alle kinderen, die al dagen aan het aftellen waren geweest, klaar 

stonden voor het lint. Zodra Gijs (5 jaar) het lint had doorgeknipt, werd 

er massaal een sprint getrokken naar de nieuwe speeltoestellen. ‘Echt 

vet’, ‘het is echt heel gaaf geworden’ en ‘het ziet er prachtig uit’ waren 

slechts enkele van de positieve reacties die het team kreeg. 

De renovatie was een samenwerking tussen de Gemeente de Bilt en de 

Montessorischool. Niet alleen zijn de bestrating en de ietsenstallingen 
vernieuwd, er zijn ook speelelementen ontworpen voor het plein die 

passen bij de bijzondere ligging van de school. Tevens hebben alle klas-

sen nu een eigen tuin waarin ze aan de slag kunnen. De beplanting is 

speciaal samengesteld om de interesse van kinderen te wekken, zo zijn 

er kruiden en vruchten, maar ook rijk geurende en bloeiende bloemen 

waar vlinders en andere dieren in de lente op af zullen komen. 

Door de natuurlijke materialen, is het schoolplein nu echt een verleng-

stuk geworden van het Heidepark waarop het plein uitloopt.

Onderwijs en opvoeding

in De Woudkapel
Riemke Leusink, rectrix van het Christelijk Lyceum in Zeist, gaat op 

donderdagavond 21 november om 20.00 uur in De Woudkapel in ge-

sprek over onderwijs en opvoeding. Hoe kunnen we jonge mensen sti-

muleren een bijdrage te leveren aan onze samenleving en hen tegelij-

kertijd leren om niet dezelfde fouten te maken die onze generatie heeft 

gemaakt? 

Deze avond is de tweede in de serie Duurzame Samenleving. De bij-

eenkomsten zijn gericht op creatief en oplossingsgericht denken en de 

sprekers gaan uitgebreid in gesprek met het publiek. Informatie en aan-

melden www.woudkapel.nl. De Woudkapel bevindt zich in Bilthoven 

Noord, op de hoek van de Beethovenlaan en de Sweelincklaan. 
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Scherpe aanbiedingen in
Boxsprings
Scherpe aanbiedingen in
Boxsprings

OPHEFFINGS
UITVERKOOP!

• Boxspring 160x200 
 met 2 motoren

• Boxspring 160x200 
 zonder motor

VAN

�€2700,-

VAN
�€1599,-

         VOOR

�  €1350,-

         VOOR

�  €800,-

COMPLEET

COMPLEET

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk • tel. (0346) 212219

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Betaalbare
kadootjes 
voor gezellige
dagen

• Poncho’s
• Shawls
• Tassen
• Riemen
• Stropdassen
• Portemonnees

Prachtige, wollen shawls, 
lederen portemonnees, een 

groot aanbod fraaie 
stropdassen.

Kortom: Kom langs!

Groot assortiment

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

De Nootjes vindt u op pagina 22.

Vul de bon in of mail naar info@vierklank.nl

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

NIEUWE 

GROEPSLESSEN 

VANAF

NOVEMBER

2013

Pilates Cross-itBoks-it
YogaKettlebel Bodyattack

BootcampFitness

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij
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Breng Fairtrade dichtbij
door Henk van de Bunt

De Bilthovense Julianaschool wil graag Fair Tradeschool worden.. Er moet veel worden gedaan 

om het certiicaat te krijgen. Samen met Truus te Pas van de Fairtrade Werkgroep en van de 
Wereldwinkel heeft de school een stappenplan opgesteld.

Als school kun je zorgen voor meer 

eerlijke handel. Dat kun je doen 

door als school deel te nemen in 

de Fairtrade Gemeentecampagne. 

Sommige scholen willen zich ech-

ter nog meer inspannen om het 

aanbod en de verkoop van fairtrade 

producten te vergroten. Zij zetten 

zich structureel gedurende het hele 

jaar, in voor duurzame economi-

sche ontwikkeling van mensen in 

ontwikkelingslanden. Truus te Pas: 

‘Fairtrade is niet een concept met 

mooie woorden. Het gaat om het 

gedrag: door fairtrade producten in 

te kopen zet je je in voor duurzame 

armoedebestrijding. 

Producten
Een Fairtrade School moet dan 

ook aan een aantal criteria vol-

doen; zoals het gebruik gedurende 

langere termijn van zoveel moge-

lijk fairtrade producten. De school 

zorgt ervoor om fairtrade zoveel 

mogelijk onder de aandacht van 

leerlingen, leraren en ouders te 

brengen’. Truus te Pas draagt daar 

ook zelf aan bij door gastlessen te 

verzorgen. Scholen dienen bij hun 

inkopen rekening te houden met het 

Fair Trade principe waarop goede-

ren ingekocht en verhandeld zijn. 

Dat betekent dat producenten van 

goederen een eerlijke prijs voor hun 

product krijgen en dat er bij de pro-

ductie zo min mogelijk schade aan 

het milieu wordt gedaan Zij kunnen 

dit doen met papier, kofie, thee en 
diverse levensmiddelen. 

Chocolade

Een ander criterium voor een school 

is de plicht het gehele jaar door 

middels acties fairtrade onder de 

aandacht te brengen binnen en mis-

schien zelfs buiten de school. In alle 

klassen van de Julianaschool wordt 

voorlichting gegeven over duur-

zaamheid en eerlijke handel. De 

kinderen hebben Fair Trade chocola 

van Tony Chocolonely verkocht. De 

winst is deels voor Stichting Stoute 

Schoenen en deels voor meester 

Eric, die de Marathon in New York 

heeft gelopen voor KIKA. In de 

komende maanden zullen er op de 

Julianaschool nog verschillende ac-

tiviteiten worden opgezet.

Burgemeester geeft gastles 
op Patioschool

De Dag van Respect op donderdag 14 november was voor de groepen 7 en 8 van Patioschool 
De Kleine Prins in De Bilt heel bijzonder. De burgemeester kwam lesgeven over het onderwerp 

respect en gebruikte daarvoor het sprookje Drie kleine wolfjes en het vreselijk valse varken. 

Het sprookje gaat over drie kleine 

wolfjes die inmiddels groot genoeg 

zijn om een eigen huis te bouwen. 

Hun moeder waarschuwt ze wel op 

te passen voor het vreselijk valse 

varken. Eerst bouwen ze een stenen 

huis, dat al gauw door het varken 

wordt vernield. Hetzelfde gebeurt 

met een betonnen huis. Het ijzeren 

huis dat ze daarna bouwen laat hij 

ontploffen. De wolfjes besluiten 

dan een huis van mooie bloemen 

te maken. Als het varken weer op 

komt dagen wordt hij betoverd 

door de geur van al die bloemen. 

Zijn hart smelt en hij beseft dat hij 

zich slecht heeft gedragen. Hij wil 

vanaf nu een vreselijk vriendelijk 

varken zijn. De wolfjes merken dat 

het echt is en nemen het varken in 

huis. Met zijn vieren leven ze nog 

lang en gelukkig. 

De leerlingen begrijpen het ver-

band met respect heel goed. Maar 

een burgemeester heb je niet iedere 

dag voor de klas dus, kwamen er 

ook vragen over zijn beroep. Een 

daarvan was of een juf ook bur-

gemeester kon worden. De burge-

meester vertelde dat hij inderdaad 

collega’s heeft die juf geweest zijn. 

[GG]

Burgemeester Gerritsen weet de 

kinderen te boeien met een sprookje.

Speelotheek in Het Lichtruim
Speelotheek De Bilt (her-)opende dinsdag 12 november op 
de nieuwe locatie in het Lichtruim, aan het Planetenplein 

2 in Bilthoven. De speelotheek is te vinden op de 2e 
verdieping in de ruimte van de bibliotheek.

Op zaterdag 23 november tijdens de Open Dag van het Lichtruim is 

iedereen van harte welkom om de speelotheek te bekijken. De vrijwilli-

gers zijn aanwezig om u te informeren over de speelotheek. Ook tijdens 

het openingsfeest van de bibliotheek op woensdagmiddag 20 november 

bent u van harte welkom. Op dinsdag en woensdag is de speelotheek 

geopend van vanaf 14.00 tot 16.30, op vrijdag is dat van 18.30 tot 20.00 

uur. En iedere 1e zaterdag van de maand is de speelotheek open van 

10.00 tot 12.00 uur.

Met ruimere openingstijden is de speelotheek nu voor iedereen 

bereikbaar. [foto Henk van de Bunt]

Gastlessen op scholen
Op donderdag 14 november werden op verschillende basisscholen in 

de gemeente De Bilt ter gelegenheid van de Dag van Respect gastlessen 

gegeven. Naast personen uit het gemeentebestuur, zoals de burgemees-

ter en enkele raadsleden, deelde een verscheidenheid aan personen uit 

de gemeente hun ervaringen met de leerlingen en gingen daarover het 

gesprek aan.

Op de Bilthovense Julianaschool was Alexander Tchernoff in druk 

gesprek met de leerlingen  over hun beelden en ervaringen met respect, 

het waarom,  het oordelen over anderen etc. De discussie over de voor-

en tegenstanders van Zwarte Piet vormde een mooi slot. 

Op de Maartensdijkse Martin Luther King-school spraken SSW-

medewerkers Hassan Toutoug en Wim Corbee in groep 8 over het 

onderwerp’ De verbinding tussen school en omgeving’. Leerlingen 

werd de vraag gesteld: ‘Wat merken jullie van respect bij mensen om 

jullie heen’?

Truus te Pas vertelt in groep 7b van de Julianaschool over eerlijke handel 

en hoe een school Fairtrade School kan worden.
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Tweemaal Zes wint 
rommelige wedstrijd

Tweemaal Zes revancheerde zich zaterdag met een 24-20 winst voor de onnodige nederlaag 

in de openingswedstrijd, maar gemakkelijk ging het geenszins. Pas in de slotfase wist 

de ploeg van Eric Geijtenbeek de winst veilig te stellen.

Binnen twintig seconden legde 

Maarten van Brenk de eerste bal in 

de korf, na enkele minuten toonde 

het scorebord een alleszeggende 

4-0 voorsprong voor TZ. Het leek 

een gemakkelijke wedstrijd te 

worden tegen het lager ingeschatte 

EKVA. Maar in de sport blijkt een 

peulenschil wel vaker een bana-

nenschil, zaterdag dreigde voor 

de Maartensdijkse korfballers een 

uitglijder. Door een combinatie 

van slordige passing, een te laag 

schotpercentage en ‘bad luck’ gaf 

TZ het initiatief uit handen. EKVA 

proiteerde en bleef in de eerste 
helft goed volgen. 

Na de 10-8 ruststand slaagde TZ 

er andermaal in om op vier pun-

ten voorsprong te komen. Maar de 

opleving stokte en EKVA kwam 

zelfs op gelijke hoogte: 16-16. Het 

waren vooral Maarten van Brenk 

en aanvoerder Bart Drost die de 

ploeg in de slotfase op sleeptouw 

namen. Van Brenk predikte rust en 

duidelijkheid en kwam door goede 

‘aansteun’ en rebound tot scoren. 

In het andere vak tartte Anouk van 

Breda haar opponente, waarvan 

Joep Gerritsen wist te proiteren. 
TZ inishte bij 24-20, maar moet 
echt stappen maken om bovenin 

mee te kunnen draaien.

Trainer/coach Eric Geijtenbeek 

hield aan het duel tweemaal geel 

dus rood over, waardoor hij vol-

gende week bij Excelsior op de 

tribune plaats mag nemen.

Tennistoernooi bij 
Sportcentrum Kees

Van 26 tot en met 31 december wordt voor de 28e keer het tennistoer-

nooi ‘Tussen Kerstbal en Oliebol georganiseerd. Een heel sportief en 

gezellig toernooi voor dubbels en mixen. Dit jaar met weer twee nieuwe 

speelcategorieën, iedereen kan meedoen!

Vanaf 16 jaar kan men inschrijven voor de damesdubbel, herendubbel 

en mixdubbel. De speelsterkten zijn competitie (zeer ervaren, KNLTB 

niveau 3 t/m 6), sterk (ervaren spelers, KNLTB niveau 7/8) en gevor-

derd (minder ervaren en startende spelers, KNLTB niveau 8/9). Senio-

ren 60+ kunnen dit jaar voor alle speelsterkten inschrijven in de nieuwe 

categorie 60+.

Familie

Na het succes van vorig jaar kunnen kinderen tot 16 jaar weer samen 

met hun vader, moeder, opa of oma meedoen met het Kind & Ouder 

toernooi (dubbels en mix). Voor de jongste spelers (5-10 jaar) wordt 

dit jaar het Kidz tournament 2013 op zaterdag 28 december van 12.00 

tot 14.00 uur georganiseerd. Er wordt gespeeld in een poulesysteem en 

behalve de tennisuitslag is ook het welbekende Rad van Fortuin weer 

bepalend voor de einduitslag. 

Inschrijven kan tot 5 december via www.sportcentrumkees.nl

Een mindere tweede helft
Het wedstrijdverslag van FC De Bilt tegen VRC kreeg vorige week de titel ‘Een heerlijke 

tweede helft’, maar dit keer tegen Kockengen pakte het geheel anders uit. Vermoedelijk heeft 

de verslaggever uit Kockengen nu deze titel gebruikt…Voorafgaande aan deze wedstrijd was 

het duidelijk dat de koppositie in 3D op het spel stond en op het afgelegen complex van vv 

Kockengen was heel wat publiek gekomen om de strijd van dichtbij mee te maken.

FC De Bilt nam het initiatief en 

speelde zoals het een koploper be-

taamt. Er werd gewoon goed op-

gebouwd en de aanvallers werden 

regelmatig goed aangespeeld. De 

aanval was dit keer wat anders sa-

mengesteld, doordat Erwin Kort-

hals geschorst was. Hierdoor nam 

Roland van Dijk een aanvalsposi-

tie op de rechterlank in en speelde 
Bobby Reyerse met het nummer 11 

op zijn rug. Op het middenveld con-

troleerde Marc Schuurman weer als 

vanouds. Kortom het was wachten 

op een openingstreffer door De Bilt. 

Na een kwartiertje onderschepte 

Jan van de Dijssel op de middenlijn 

een bal en speelde zich met enkele 

fraaie acties vrij om een goede pass 

op Mike Versloot te geven. Mike 

nam de bal perfect mee, speelde 

zich goed vrij en schoot vanaf de 

rand van de zestien de bal snoei-

hard in de kruising: een wereldgoal. 

In het resterende deel van de eerste 

helft bleef De Bilt het betere van het 

spel houden, maar het lukte niet om 

de kleine kansjes te benutten. De 

tweede helft gaf een ander beeld. 

De mannen uit Kockengen gooiden 

de beuk erin en speelden heel ener-

giek en daar had het Biltse midden-

veld even geen antwoord op. Hal-

verwege de tweede helft leken de 

Biltse mannen de Kockengse storm 

te hebben overleefd, maar juist op 

dat moment werd een schot op het 

Biltse doel van richting veranderd, 

waardoor Ricardo Pouw kansloos 

was. Niet lang daarna gleed een 

Biltse verdediger uit, waardoor de 

spits uit Kockengen in scoringspo-

sitie kwam. Ook zijn schot veran-

derde wat van richting en weer was 

Ricardo kansloos: 2-1. In het laatste 

kwartier probeerde De Bilt uiter-

aard om de gelijkmaker te maken, 

maar ondanks de goede pogingen 

zat het er niet meer in. 

De koppositie is zaterdag overgedra-

gen aan Kockengen en dat is voor 

FC De Bilt na anderhalf jaar bo-

venaan gestaan te hebben wel even 

wennen. Voor de mannen uit Koc-

kengen is het ook heel bijzonder, 

want zij promoveerden vorig jaar en 

waren op voorhand al blij met een 

middenmootpositie. Volgende week 

zaterdag staat er geen wedstrijd op 

het programma en dat biedt trainer 

Gerrit Plomp een goede gelegenheid 

om weer e.e.a. bij te schaven. Het 

is inmiddels wel heel spannend ge-

worden in de top van 3D.

Naschoolse sport
Stichting Mens/Doe mee De Bilt organiseert elke dinsdag van 15.30 tot 

16.30 uur op het Cruijffcourt aan de Buys Ballotweg in de Bilt sport-

activiteiten voor leerlingen van de basisscholen uit De Bilt. Voor ieder-

een, die het leuk vindt om te sporten en te bewegen, maar niet vast wil 

zitten aan verplichtingen. Er zijn elke week op de dinsdagmiddag ver-

schillende activiteiten. Inschrijven doe je via nsacruijffcourt@hotmail.

com, betalen (0,50 euro per keer) op de dag zelf.

Kleine landschapswerkers

Vorige week hebben de brugklassen van Het Nieuwe Lyceum in 

Bilthoven landschapswerk gedaan in het Panbos bij Bosch en Duin. 

Alle klassen gingen een dag werken in de natuur; snoeien, kappen van 

kleine bomen en zagen. Dit onder leiding van gespecialiseerde mensen 

van het Landschapwerk, de mentoren en leerlingmentoren. Tussen 

de middag was er een heerlijke warm saucijzenbroodje. Het was dit 

jaar extra spannend vanwege het weer. Koud, nat maar goed gemutst 

kwamen de leerlingen weer op school aan. (Lucienne van de Sluis)

Sportgala
Vrijdagavond  31 januari 2014 worden de winnaars 

van het sportprijzen tijdens het sportgala in het H.F. 

Witte Centrum aan het H. Dunantplein in De Bilt be-

kend gemaakt. Voor deze vijfde alevering van het 
Sportgala is de categorie ‘jeugdteam’ toegevoegd. 

Via de website van de Biltse Sport Federatie: 

www.bsfnet.nl kunnen voordrachten gedaan worden 

voor de verkiezing van:

1. Sportvrouw

2. Sportman

3. Sporttalent (12-18 jr)

4. Sportploeg (senioren)

5. Sportploeg (junioren 12-18 jr)

Er gebeurde van alles, maar dat resulteerde niet in een hoogstaand duel.

De Bilt
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Korfbal: DOS verliest van Spirit
Waren de spelers van het Westbroekse DOS vorige week teleurgesteld na het gelijke spel, 

zaterdag kon men leven met het verlies tegen Spirit uit Voorthuizen. De tegenstander was 

gewoon beter en bevestigde haar kandidatuur voor het kampioenschap.

DOS kwam goed uit de startblok-

ken en openende de score, maar 

Spirit nam hierna het initiatief al 

snel over. In een heerlijke 1e helft 

lag het tempo van beide teams bij-

zonder hoog. Het talrijke publiek 

genoot van dit schouwspel, dat 

ook zo maar een wedstrijd op 1e 

klasse niveau had kunnen zijn. De 

scheidsrechter droeg hier zeker aan 

bij, door veel toe te laten waardoor 

het tempo in de wedstrijd bijzonder 

hoog kon blijven. Spirit dacht een 

paar keer weg te kunnen lopen van 

DOS, maar de Westbroekers kwa-

men steeds weer goed terug. Hal-

verwege de 1e helft pakten zij voor 

de laatste maal een voorsprong bij 

6-7. Tim Nap hield topscoorder 

Sander Schattenberg van Spirit zeer 

kort, waardoor hij uiteindelijk maar 

drie maal tot scoren kwam. Wat niet 

lukte was het gevaarlijke dames-

kwartet uitschakelen. De dames 

maakten deze wedstrijd het ver-

schil, want uit alle hoeken van het 

veld wisten zij de korf te vinden. 

Bij rust had Spirit een voorsprong 

van 2 punten gepakt.

De tweede helft liet DOS een uitge-

lezen kans liggen om aan te haken, 

want helaas werd een strafworp ge-

mist.  Het werd geen 14-13, maar 

Spirit liep uit naar 18-12 voordat 

DOS weer tegen kon scoren. DOS 

capituleerde nu deinitief en de 
wedstrijd was gespeeld, zodat het 

onderdeel spanning wegviel. Net 

als vorige week had DOS na rust 

moeite om de korf te vinden en 

scoorden de Westbroekers uiteinde-

lijk slechts vier doelpunten. Veel te 

weinig op dit niveau. DOS verloor 

uiteindelijk met 24-16, maar putte 

moed uit de zeer goede eerste helft. 

Spirit onderstreepte dat zij maar 

één doel hebben in de zaal en dat is 

kampioen worden. Volgend seizoen 

zal dit team ook geen slecht iguur 
slaan in de 1e klasse.

Volgende week speelt DOS thuis 

tegen DWS, dat gelijk staat met 

DOS op de ranglijst. 

Het belooft dus een spannende 

wedstrijd te worden. De aanvang is 

om 19.25 uur in de Vierstee. DOS 

2 won wederom eenvoudig met 21-

15 nu van Telstar.

Jeu de Boules vereniging ‘Onderhands’ 
Na een mooi seizoen te hebben gespeeld sloot dinsdag 5 november Jeu de Boules-vereniging 

‘Onderhands’ het seizoen feestelijk af met de prijsuitreiking van de seizoen trofeeën. 

De vereniging telt 30 leden van 

alle leeftijden en de gezelligheid 

staat hoog in het vaandel. Er wordt 

iedere dinsdagochtend gespeeld 

vanaf 9.30 tot 12.00 uur op de ac-

commodatie van korfbalvereniging 

Tweemaal Zes aan de Dierenriem 

in Maartensdijk. Er is ruimte voor 

nieuwe aanmeldingen; dit kan bij 

Chris Timmer (0346 212885) en bij 

Paul Meerstadt (0346 213367)

Jeugd SV Irene toont Respect
Tijdens de training op 15 november jl. heeft de jeugd van SV Irene aan-

dacht besteed aan de Dag van Respect. Een dag die landelijk aandacht 

krijgt en waar ook de badmintonvereniging bij stil wil staan. Respect in 

de sport is van groot belang. Respect voor de sporters onderling, voor 

de trainer, voor het publiek. Kortom voor iedereen.

Op een groot spandoek hebben alle sporters via een tekening of woord 

symbolisch weergegeven waar zij bij het woord ‘respect’ aan denken. 

Nova onderuit in Wijk
De korfballers van Nova hebben zichzelf afgelopen week geen goede 

dienst bewezen. Tegen een matige tegenstander ontbrak de scherpte in 

de afronding; in twee helften kwam de ploeg slechts acht keer tot sco-

ren. Tegenstander Viking uit Wijk bij Duurstede wist de korf beter te 

vinden en kon daarmee haar eerste wedstrijdpunten laten bijschrijven.

Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de Biltse korfballers; 

0-1 door een afstandsschot van Jan Hoekstra. Deze voorsprong duurde 

nog geen minuut en in het verdere verloop van de wedstrijd zou de 

ploeg ook niet meer op voorsprong komen. Via 2-2 liet Nova de tegen-

stander uitlopen naar 3-7. Nova creëerde legio kansen maar ontbeerde 

enig fortuin in de afronding. Op slag van rust bracht Kim Hoep weer 

wat hoop door de 4-7 binnen te schieten.

Het tweede bedrijf toonde ondanks de goede voornemens hetzelfde 

spelbeeld. Nova had wederom geen geluk in de afronding en moest bij-

na 20 minuten wachten op de eerste treffer. Viking had het gele kunst-

stof ondertussen 3 keer gevonden; 10-5. Een tweetal wissels bracht 

weer wat nieuwe energie in de ploeg en met nog zes minuten te spelen 

was Nova ingelopen tot 11-8. De negende treffer was de ploeg echter 

niet gegund. In de laatste minuut scoorde Viking nog driemaal waarmee 

een eindstand van 14-8 werd genoteerd.

Nova speelde geen slechte wedstrijd, maar maakte geen aanspraak op 

de punten. Hopelijk vallen ze komende zaterdag wel, de selectie speelt 

dan de dubbel tegen Animo uit Geldermalsen. Animo 1 en 2 staan al-

lebei nog met lege handen, dus dat biedt perspectief.

BZC Brandenburg wint
Afgelopen zaterdag moest BZC Brandenburg richting Leiden om tegen 

LZ 1886 te spelen. Brandenburg toonde zich in het kleine badje in Lei-

den heer en meester in de eerste twee perioden. Door goed aanvallend 

spel met een uitblinkende midvoor Arjan de Haas werden deze afgeslo-

ten met een 5-8 voorsprong. Coach Harold van der Werve was op dat 

moment nog niet gerust op een overwinning. 

Het gevoel was achteraf gezien ook terecht, LZ 1886 kwam terug tot 1 

doelpunt door fysiek spel en een meelevend publiek. Toch bleef Bran-

denburg in de eindfase goed overeind door o.a. een goede break-out van 

Dave Ligthart. Dit doelpunt (de 10-12) deed de deur op slot en daardoor 

werd de overwinning binnengesleept. Door dit resultaat is de blik van 

het team weer volledig naar boven gericht en is er afstand genomen van 

de onderste regionen. Brandenburg is door de resultaten van de afgelo-

pen weken nu opgeklommen tot een zesde plaats.

Ravijn 2 – Brandenburg 1 dames

In Nijverdal wonnen de dames van Brandenburg hun 3e wedstrijd op 

rij, zij het nipt met 12-13 waarmee nu een plaats in de middenmoot 

verkregen is; 3 nederlagen en dus nu ook 3 overwinningen.

De medaillewinnaars van Fraternitas. (Foto: Roy Wolters)

Clubkampioenen bij Fraternitas
Zaterdag 9 november 2013 waren 

de Clubkampioenschappen van 

CSV Fraternitas in de gymzaal 

aan Marie Curieweg De Bilt. On-

der grote belangstelling turnden de 

meisjes een vierkamp en de jongens 

een vijfkamp waarbij de 4 beste 

onderdelen meetelden. Om de tel-

commissie tijd te gunnen om alles 

te verwerken, gaven de assistent-

trainers een demo trampolinesprin-

gen. De twee dansgroepen in de 

leeftijden van 6 tot 16 jaar gaven 

eveneens een demo. Hierna werden 

de medailles uitgereikt. De prijs-

winnaars waren: Loes Ideler, Ing-

mar van Wijk, Hannah Taks, Noah 

Brinkman, Celeste Swinkels, Lars 

Molenaar, Julia Hoefman, Martijn 

Wolters, Medea van Hooijdonk, 

Emma Nierop, Lieke Scharrenburg 

en Bente van Bisbergen.

De wisselbekers voor het hoogste 

puntentotaal van de dag ging bij 

de meisjes naar Celeste Swinkels 

en bij de jongens naar Noah Brink-

man. Tot slot werd Joop Stas in de 

bloemen gezet, omdat hij 25 jaar 

training voor de vereniging ver-

zorgt, daarnaast kreeg Trudy Swart 

eveneens bloemen voor haar 50 

jaar lidmaatschap en ruim 20 jaar 

bestuursfuncties.  

(Henk Nurmohamed)  

50+ toernooi tvFAK succesvol 
Het 50+toernooi (voorheen ‘Tussen 

Sint en Kerst’ van Tv FAK is prima 

verlopen. Ondanks het slechte weer 

en dankzij de inzet en goede wil 

van de deelnemers is het open toer-

nooi succesvol beëindigd. Met  een 

totaal van 118 inschrijvingen van 

21 verschillende verenigingen en 

na 132 wedstrijden en 265 games 

werden de volgende winnaars be-

kend: dames dubbelspel: Liz Lek-

ransy en Mieke Mouwen (beiden tv 

FAK), gemengd dubbelspel  Anna 

vd Hulst en Rob Sondaar (beiden tv 

Helios) en heren dubbelspel: Tjeerd 

de Jong en Toon Vrins (resp. Rijns-

weerd / TIOD, Utrecht en tv SHOT, 

Zeist). (Thijs Proper)

De door Garage van der Meij gesponsorde wisselbeker werd dit jaar gewonnen door Coen de Waal (rechts). 

Verder waren er prijzen voor v.l.n.r. Ria Timmer, Bets Eikenaar en Nico Bakker. (foto Paul Meerstadt)

Een grote groep winnaars uit zowel de winnaar- als de verliezerronde.



Nootjes
Te koop aangeboden

SOLDATEN speelgoed en 

kleding bij Kok stomerij en 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

212672

HP 22 origineel inktpatroon 

3 kleuren (C9352AE). € 10,-. 

Tel. 0346-213204

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

5 stuks € 4,- p/s. Tel. 030-

2202996

Grote BK koekenpan 28cm. 

€ 10,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe dameslaarzen leer 

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

€ 125,- voor € 49,-. Tel. 030-

2202996

Nieuwe luxe witte lampenkap 

(hang) 46cm. hoog. € 15,-. 

Tel. 030-220296

Als nieuw sportief waterdicht 

damesjack mt. m. € 25,-. Tel. 

030-2202996

Nieuwe fleece dekentje 

100x85cm. € 6,-. Tel. 030-

2202996

Nieuw wit gelakt houten 

tafeltje 38x383cm. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Hele mooie kaarten, geschikt 

voor hergebruik 400 Kerst. 

€ 8,-. 400 bloemen. € 10,-. 

Tel. 030-2291885

4 Vilten dameshoedjes en 1 

zomerhoed € 7,50. 2 heren-

hoeden mt.57 € 10,- 300x 

prentbriefkaarten buitenland. 

€ 2,- en 300x Nederland € 4,- 

Tel. 030-2291885

Milo dameswinterjas, mt. 42, 

nooit gedragen, rood, van 

Bijenkorf. € 45,-. Tel. 0346-

212805

Dvd box Laurel & Hardy. 

Nieuw € 10,- (plm 5 dvd’s). 

Dvd op Hoop van Zegen: 

€ 3,-. Tel. 035-6236294 

Nieuw zilver/grijs rugtasje 

met hartjes aan de ritsslui-

tingen € 5,-. Nieuw grijs/roze 

sporttas, noppen onderzijde, 

2 vakken en vakje voor fles. 

€ 10,- Tel. 06-16276013

Zoetwater parelset wit: ket-

ting en armband, parels van 

verschillende grootte met 

goudkleurige slotjes. In mooi 

doosje met echtheidscertifi-

caat. € 20,-. Tel. 06-16276013.

Elro kabelspanset met 

5x halogeenlampen à 20 

watt voor aan het plafond. 

Nieuw in doos. € 12,-. Tel. 

06-16276013 

4 stuks halogeen eco lam-

pen met GU10 fitting, 50 

watt. Nieuwprijs € 8,- p/s. 

Samen voor € 17,50,-. Tel. 

06-16276013

Mexx vosbruine kleur dames-

laarzen suède look, rekbare 

stof. Binnenzijde zwart. 

Ook geschikt voor de dik-

kere kuiten. € 12,50. Tel. 

06-16276013

Winterjack/ski-jack buitenzij-

de grijs, binnenzijde rozerood 

met leuke print. Capuchon 

met nepbont. Mouwen iets 

versleten. Valt ruim mt xl. 

€ 10,-. Tel. 06-16276013

Balans wandel/gymschoenen 

merk Human Nature. kleur 

zwart, Goed voor stimulatie 

bloedsomloop in de benen 

door de ronde zool. mt. 39. 

€ 30,- Tel. 06-16276013

IJsmachine met kookboek-

jes voor ijsrecepten. Koelen 

in de vriezer, volgende dag 

ijs! € 20,-. Schaatsen: zwarte 

lage Noren mt. 39, merkloos. 

€ 10,-. Tel. 06-16276013

Moneyclip, grote, zilver-

kleurige, geldclip met goud-

kleurige outline op clip. 

Nieuw in doosje: € 10,-. Tel. 

06-16276013 

Feestelijke damesgilet zwart 

met glitters (zgan) maat m/l, 

€ 5,-. Universele afstandsbe-

diening met grote druktoet-

sen. € 5,-. Tel. 06-16276013

Damesjas colbertmodel kleur: 

oud-Hollands groen. Nep 

leer,driekwart lengte met 

knoopsluiting,  maat L.  € 15,-   

Knalpaars kort imitatiebont-

jasje nieuwstaat maat M-L . 

€ 50,-. Tel. 06-16276013

Nieuwe cd van Ilse de Lange-

After the Hurricane € 12,50. 

cd Amy Winehouse – Lioness, 

Hidden Treasures, nieuwstaat. 

€ 6,-. Tel. 06-44947221 (na 

18.00 uur) 

Nieuwe cd van Arcade 

Fire-Reflektor € 12,50. cd 

Future is Miedeval – Kaiser 

Chiefs, nieuwstaat. € 8,-. Tel. 

06-44947221 (na 18.00 uur)

Nieuwe Rock-rap-metal cd  

Limp Bizkit-Gold Cobra (spe-

cial edition) € 12,50. Abba 

cd box The Visitors nieuw. 

€ 10,-. Tel. 06-44947221 (na 

18.00 uur)

3,5” Samsung harde schijf 

320 gb. Model HD322GJ 

voor desktop pc. € 40,-. Tel. 

030-2250003  

Fietsvoordrager nieuw. € 15,-. 

Tel. 0346-820494

Poppenkinderwagen ook om 

te zetten tot wandelwagen. 

Blauw met beertjes erop. 

Inclusief tasje en wagenspeel-

tje. € 15,-. Bel 0346-211236.

Reserveer nu voor de feestda-

gen uw afspraak bij BETTY'S 

CORNER! Elke woensdag 

en vrijdag in Maartensdijk. 

Want vol is vol! Maandag 23 

december extra!

Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

Eierkoker (Tomado) incl. 

handleiding. €6,-. Tel. 0346-

282302

Sapcentrifuge/vruchtenpers 

incl. handleiding. €15,-. Tel. 

0346-282302

Serviesgoed (diverse maten 

en kleuren), zoals: ontbijtbor-

den, dinerborden, pizzabor-

den, soepkommen, soepbor-

den. €1,25/stuk. Tel. 0346-

282302

Rekje met 6 espressokop-

jes+-/schoteltjes. Zwart/wit. 

€6,00.Tel. 0346-282302

Vuurkorf(buiten)verlichting 

in originele doos. €8,-. Tel. 

0346-282302

Elektrisch radiatorkacheltje. 

Nauwelijks gebruikt. Prijs 

€12,50. Tel. 0346-282302
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Kok stomerij & lederwaren in Maartensdijk is maandag-

ochtend 25 november a.s. gesloten

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptop-

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

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven: 

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan 

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. Levering 

alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf 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

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

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

en te doorbreken zodat je op een vernieuwde manier kunt 

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

makingsgesprek. Hulpbronnen in het coachen zijn de diepte-

psychologie van Jung, Imaginatie-technieken en eventueel de 

natuur. Hanneke van Doorn, tel. 06-46380150 

www.bewustzijninverbinding.nl

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

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

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

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

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

Nummer 21, 2e Hands (merk) kledingwinkel Aan de 

Molenweg 21 te Maartensdijk. Openingstijden woensdag t/m 

zaterdag 10.00 - 14.00. Alle schoolvakanties gesloten. Tel. 

0346-218851 / nr21.marjolein@hotmail.com

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

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

aan het juiste adres. Voor meer informatie kunt u bellen 

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

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl 

(Diepte) reiniging, peeling, stomen, weghalen van oneffen-

heden, epileren, harsen, massage van gezicht, hals en decol-

leté, masker, serum en dagcrème voor € 49,50. Spoorlaan 66, 

Bilthoven. Tel: 06-10666673

De bladeren vallen of zijn gevallen. U kunt weer volop 

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

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

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

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

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

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

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

werk. Vrijdag en zaterdag verkoop Nieuwe Weteringseweg 

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

Atelier Wol en Zijde met uw C-1000 kaarten kunt u ook  bij 

ons terecht. Voor dunne sokken wol, dikke wol om mutsen 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Je vindt het lokaal

Thermisch inbindapparaat 

incl. omslagen. €10,-. Tel. 

0346-282302

Boetseerpoeders (4 nieuwe 

potten: Brons (licht en antiek), 

Messing en Aluminium). In 

één koop € 50,-. Tel.  0346-

282302

Diverse boetseerspullen: 3 

dozen acrylverf, penselen, 

boetseerpinnen etc. In één 

koop 10,-. Tel. 0346-282302

Wilgentenen manden (ver-

schillende maten en vormen. 

Prijs gemiddeld 10,-. Tel. 

0346-282302

Bladblazer Gamma, zgan, 

blazer/zuiger incl. zak en 

draagriem. Variabel toerental/

blaascapaciteit.  €40,-. Tel. 

0346-282302

Dekbedovertrek (nieuw in 

verpakking), zelfstrijkend 

katoen, mosgroen-wit, maat 

240*220/200. Prijs €12,50. 

Tel. 0346-282302

Diverse bordspellen z.g.a.n, 

oa. AngryBirds, Lego 

Minotaurus, TikTakBoem, 

vallende aapjes, Wobble en 

Kaaskasteel. Varierend van 

€ 5,- tot € 20,- per stuk of 

als complete set. Tel: 035 

6550995 / 06 50213503

Twee (onderschuif)bed-

den inclusief matrassen, 

190x80cm. € 45,-.Tel. 030-

2205248

Bascule gewichten € 40,-. Tel. 

06-22594128

Nordica skischoenen 

maat 43/44 € 40,-. Tel. 

06-12167301

Elektrische haard met meta-

len ombouw. Werkt prima. 

€ 35,-. Tel. 030-2288029

Psp spellen o.a. the Godfather, 

Prince of Persia, Kill Zone. 

Prijs per stuk € 7,50. Tel. 

06-12167301

Kinderbedje met matras en 

dekbedje + lakentje tot 2 jaar. 

€ 25,-. Tel. 06-56618940

Nieuw in doos Blackberry 

curve 9300 zwart. € 149,-. 

Tel. 06-85171948

Broodtrommel crème 

kleur jaren 40-45 € 25,00. 

Hakschoffel € 7,50. 1,5 kof-

fieloodje 50-55 jaren € 7,50. 

Tel. 06-44420668

2 foto albums van het 

Koninklijke Huis € 20,-. Geit 

getekend in lijst 48x34cm 

€ 15,-. Kopergravure boer-

derij met ganzen en kippen 

15x11,5cm € 12,50. Tel. 

06-44420668

Spa merk ideal € 25,-. 

H u i s h o u d t r o m m e l t j e /

blik 30x9,5cm jaren 65 

van Brabantia € 10,-. Tel. 

06-44420668

Personeel gevraagd

Ik zoek een BIJRIJDSTER - 

verzorgster voor mijn Merens 

pony 1,45 cm hoog. Ze staat 

in Maartensdijk een heerlijke 

plek in het bos. Ik vraag wel 

een vergoeding in overleg. 

Voor informatie kan je me 

altijd bellen 06-43250031 

Personeel aangeboden

Uw TUIN opruimen, schilder- 

en timmerwerk, ook repa-

ratie zonneschermen/rollui-

ken. Tel. Hans 06-17896843 

Groenekan

Voor het ONDERHOUD van 

uw (grote) tuin belt u Rein: 

06- 82004441

HULP voor al uw huishou-

delijke taken met referenties 

beschikbaar ma. en di. Tel. 

06-29558393

en sjaals te breien, aparte wol voor vesten en truien. www.

atelierwolenzijde.nl 06-52637643 

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

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

goederen,schoenreparatie, schoenonderhoud artikelen, kle-

dingreparatie, horlogebandjes incl. aanzetten, horloge bat-

terijtjes incl. inzetten.    

Relax met Voetreflex. Voetreflexzonetherapie is een therapie 

waarbij d.m.v. het masseren van reflexpunten op de voeten 

een betere afvoer van afvalstoffen tot stand komt via de 

lymfe. Op deze manier wordt het zelfgenezend vermogen 

van het lichaam ingeschakeld.Door het masseren van de 

zenuwuiteinden in de voeten worden weefsels en organen 

in het hele lichaam geprikkeld ter bevordering van de door-

bloeding en de stofwisseling.Voor mensen met klachten aan 

o.a. de huid, gewrichten, spieren, luchtwegen, bloedsomloop 

en urinewegen. Ook bij hormonale klachten, stress en slaap-

problemen. Of gewoon voor een heerlijke ontspannende voet-

massage. Info: www.praktijkpost.nl  Christiane Post, Albert 

Einsteinweg 16, 3731 CT  De Bilt. Tel. 06-29234560. Veelal 

vergoeding aanvullende verzekering!!

Een extra inkomen opbouwen wat kan uitgroeien tot een 

riant hoofdinkomen. 

Of topkwaliteit dagelijkse verbruiksartikelen tegen inkoop-

prijs kopen (geld besparen)? 

Als één van deze opties je aanspreekt, maak dan een afspraak  

met E.M. Doornenbal-Boogaard. TEL. 0346 -212687 of 

em.boogaard@planet.nl

Garage 
te huur aangeboden 

in centrum De Bilt

030-2285667

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 10 voor de Mens De Bilt

Zie pag.  6 voor Idea

Muziekles Maartensdijk Pianoles en blokfluitles, theorie en 

algemene muzikale vorming voor kinderen en volwassenen in 

Maartensdijk.  Er zijn lessen voor beginners, maar ook voor 

gevorderde spelers of voor wie na lange tijd weer wil gaan 

spelen. De lessen worden gegeven door gediplomeerde en 

ervaren docenten. Gratis en vrijblijvend een proefles, of meer 

informatie over lestijden en tarieven? Neem contact op via 

Muzieklesmaartensdijk@hotmail.nl

Pilates in Maartensdijk. Met Pilates wordt u bewust van 

uw houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. 

Pilates is interessant voor mensen met weinig sportervaring, 

ervaren sporters en ouderen. De lessen worden elke woensdag 

gegeven om 19.30 en 20.30 uur op de Kon. Julianalaan 26. 

Meldt u aan voor een gratis proefles. Ook privé-trainingen 

zijn mogelijk. Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06 

30 44 34 85 of surf naar www.drbm.nl. 

Het invul formulier vindt u deze week op pag. 14

Repair Café bij WVT 
Op zondag 24 november kunt u tussen 11.00 en 

15.00 uur met uw kapotte spullen komen repare-

ren bij de WVT (Talinglaan 10, Bilthoven). Lokale 

Reparatiedeskundigen helpen bij het repareren van 

elektrische apparaten, computers, kleding, ietsen, 
houtwerk en speelgoed. Gereedschap en materi-

alen zijn aanwezig. Als het druk is wordt er per 

deelnemer één ding gerepareerd. En neem gerust 

de kinderen mee. Voor hen is er een knutseltafel, 

waar zij onder begeleiding kunnen knutselen met 

recylcemateriaal. Repair Café Bilthoven wordt 

georganiseerd door Transition Town de Bilt in 

samenwerking met Wijkvereniging WVT. De toe-

gang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. 

Meer informatie op www.repaircafe.nl/bilthoven 

of bel 030 - 243 04 84. 

Klaverjassen bij SVM
Vrijdagavond 22 november kunt u weer klaverjas-

sen. In de kantine van deze SVM 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.

Diversen

MUTSEN, handschoenen en 

sjaals voor jong en oud bij 

Kok stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

Boerderij ‘FORTZICHT’. 

De locatie voor een; ver-

gadering, workshop, fami-

liebijeenkomst of cursus! 

Voordorpsedijk 35, G’kan. 

Tel. 030-2710913.

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

stomerij en lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672
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SVM niet doeltreffend genoeg
Op het mistige complex bij VRC in Veenendaal kwam  SVM goed en fel  uit de startblokken 

maar ondanks kansen lukte scoren niet. Gastheer VRC beschikt over een jong en goed 

voetballend team; daardoor ontstond een open wedstrijd met twee goed voetballende ploegen. 

SVM miste de geschorste Djoey 

Engel en de geblesseerde Kevin 

van Dronkelaar en Erik Röling. 

Coach Wout van Dronkelaar had 

Sjoerd Burgers nu centraal in de 

verdediging gezet. Na 12 minuten 

kwamen de gastheren uit een van 

hun snelle aanvallen op een 1-0 

voorsprong. Het middenveld liet 

VRC te veel  ruimte en voetbalde 

te veel achteruit. Dankzij inzet en 

een fraaie diepe bal van Marcel 

Melissen scoorde Mike de Kok de 

verdiende gelijkmaker. SVM  wilde  

nog voor de rust orde op zaken stel-

len, maar uit een van de gevaarlijke 

aanvallen toonde VRC aan hoe je 

moet scoren (2-1). Keeper Richard 

de Groot had daarvoor al een aantal 

uitstekende reddingen laten zien. 

In de tweede helft speelde Bjorn 

Engel mee; SVM speelde met nog 

meer inzet en scoorde van de voet 

van Diederick Hafkemeijer  de meer 

dan verdiende gelijkmaker. SVM 

wilde meer, maar aan de andere kant 

bleef VRC  zeer gevaarlijk. SVM 

goalie Richard de Groot hield  VRC 

van een doelpunt af. VRC (met 10 

man) kwam uit een vrije trap bui-

ten het strafschop gebied weer op 

een 3-2 voorsprong. SVM pakte 

de draad weer snel op en ging op 

jacht naar de volgende gelijkmaker. 

Er waren meer dan genoeg kansen 

maar SVM was weer niet doeltref-

fend genoeg en mist de scherpte om 

te scoren en doet even niet meer mee 

voor de bovenste plaatsen. SVM 2 

verloor opnieuw in en tegen IJssel-

meervogels (5 – 1). A.s. zaterdag 

speelt SVM niet. Zaterdag  30 no-

vember speelt SVM thuis tegen FC 

De Bilt om 14.30 uur.

Moedwillige schade bij Centrals
Maandag  11 november hebben is er opnieuw moedwillig schade aangebracht op de 

velden van honk- en softbalclub Centrals: vangnetten achter de thuisplaat zijn 

met een mes, over een lengte van twee meter door gesneden. Het hele net 

van 10 bij 10 meter zal moeten worden vervangen.

Het is niet de 1e keer, dat er moed-

willig schade wordt aangebracht 

op het terrein van Centrals. Enkele 

jaren geleden werd een dug-out in 

de brand gestoken, terwijl ook de 

sloten van een hek in het voorjaar 

werd doorgeknipt. Beide geval-

len zij bij de politie gemeld, maar 

Centrals heeft  er nooit meer iets 

over gehoord. Nu zullen de daders 

ook moeilijk zijn te achterhalen, 

want de kans, dat iemand getuige 

is geweest, of dat iemand  men-

sen heeft zien lopen op het terrein 

is zeer klein. Toch is er weer ofi-

cieel aangifte gedaan, via internet, 

maar of de politie gaat kijken is de 

vraag. Tot nu toe is er geen reactie 

geweest.

Niet zichtbaar

Het terrein is niet zichtbaar vanaf 

de Voordorpsedijk, laat staan dat 

er iets zichtbaar is achter het ter-

rein. Er kan om het terrein worden 

heen gelopen. Mensen met honden 

doen dat; soms wordt het honkbal-

veld als rengebied beschouwd, met 

soms smerige gevolgen als resul-

taat! Er is overigens een bruggetje 

achter het terrein, waarover je van 

de Jeugdsoos op de terreinen van 

Centrals kan komen. De vraag van 

Centrals aan de gemeente om het 

geheel tot verboden gebied te ver-

klaren heeft tot nu toe niet tot re-

sultaat geleid. Een dezer dagen is er 

een gesprek met de gemeente over 

de velden, dan zal ook dit opnieuw 

ter sprake worden gebracht. 

(Bertus Voortman) 

Schade aan het net; moet geheel 

vervangen worden.

Salvo-heren verliezen 
van koploper

In Loosdrecht tegen Lovoc werd vrijdag 8 november verloren van 

de nieuwe koploper in de derde klasse. De eerste set werd de libero 

veelvuldig bestookt met harde services en kwam de pass niet aan. 

Hierdoor konden de aanvallers niet goed aangespeeld worden en te-

vens bleek Lovoc over een goed blok te beschikken. In het vervolg 

konden de heren goed meekomen. In de tweede set bleef het tot 19-

18 bij maar helaas door een aantal individuele fouten werd ook deze 

verloren. De derde en vierde set was de spirit groot maar de kunde 

niet groot genoeg om met de Lovoc heren te kunnen meekomen. Met 

een 4 - 0 verlies gingen de heren dan ook huiswaarts. 

Nog eens sponsor

Afgelopen vrijdag verlengde Go Sport Bilthoven het sponsorcontract 

met korfbalvereniging Tweemaal Zes. In bijzijn van hoofdtrainer 

Eric Geijtenbeek en selectiespelers Joep Gerritsen en Eline Geurtsen 

tekende eigenaar Vincent Goes namens Go Sport het hernieuwde 

sponsorcontract. Met de ondertekening van deze overeenkomst blijft 

Go Sport ook de komende drie jaar hoofdsponsor van de selectie van 

Tweemaal Zes.

Voordaankeeper naar New Dehli
Voordaankeeper Jan de Wijkerslooth gaat met Jong Oranje naar het WK in India. De doelman 

maakt deel uit van de selectie van bondscoach Sjoerd Marijne, die begin december het WK 

speelt in New Dehli. De Wijkerslooth (20) maakt al anderhalf jaar deel uit van de trainingsgroep 

van Jong Oranje, dus helemaal verrast was hij niet. ‘Je hoopt natuurlijk wel enorm dat je erbij 

zit, maar je durft er ook weer niet teveel op te rekenen. Ik ben er dus heel erg blij mee.’

De doelman kwam begin dit 

seizoen over van Kampong en 

kijkt terug op een goede start bij 

Voordaan. ‘Ik heb de overstap 

gemaakt om veel wedstrijden op 

hoog niveau te kunnen keepen 

en dat gaat goed. We hebben een 

leuk team, iedereen wil hoog hoc-

keyen maar ook zijn studie halen 

en dat past bij mij. We spelen re-

gelmatig belangrijke wedstrijden 

waarin ik kan laten zien wat ik 

kan.’ Het meer keepen van wed-

strijden heeft uiteindelijk ook 

bijgedragen aan de selectie voor 

Jong Oranje, denkt De Wijker-

slooth.

Nederland speelt de eerste wed-

strijd van het toernooi tegen het 

gastland. ‘India is een ontzet-

tend hockeyland, we spelen de 

openingswedstrijd in een stadion 

waar 20.000 mensen in kunnen. 

Het zal daar vast een gekkenhuis 

worden.’ Naast India zitten ook 

Zuid-Korea en Canada bij Neder-

land in de poule. De eerste wed-

strijd is op vrijdag 6 december, 

twee dagen later volgt Zuid-Ko-

rea en de laatste poulewedstrijd 

is op dinsdag 10 december tegen 

Canada. Indien Jong Oranje zich 

plaatst, speelt het op 12 december 

de kwartinales. De halve inales 
staan op vrijdag 13 december ge-

pland en de inale is op zondag 15 
december.

Remise bij Relex
Badmintonvereniging Relex kreeg maandag 11 november Castellum 
uit Vleuten op bezoek. Dit team was gewaagd aan de spelers van Re-

lex, Erwin Drenth, Erik Duijvestijn, Karin van den Berg en Dragana 
Boshuis. De eerste partij was de heren dubbel, een zeer spannende pot 

waar de heren van Relex een achterstand moesten wegwerken, dat 
lukte precies, eerste set 22-20. Ook de tweede set was bloedstollend 

spannend met fraaie slagenwisselingen, ook deze set eindigde in 22-20. 

De dames van Castellum waren net iets te sterk voor Relex. De heren 
pakten allebei op overtuigende wijze de winst in hun singles. De dames 

van Relex moesten in hun single partijen het hoofd buigen voor de 
bezoekende dames. Het bleef dus behoorlijk gelijk op gaan, dat bleef 

ook bij de beide mixpartijen, de winst werd in deze twee confrontaties 
tussen de twee teams verdeeld: eindstand 4-4.  

(Karin van den Berg)

Jan de Wijkerslooth in actie. (foto Guido van der Burg)
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Goed opgelet
In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 november hielden agenten 

na een melding twee mannen aan. Rond 00.05 uur belde een oplettende 

getuige 1-1-2, omdat er een bestelbusje zonder kentekenplaten verdacht 

door de straat reed en vervolgens op het Maertensplein in Maartensdijk 

parkeerde. Agenten gingen er direct heen en controleerden de inzitten-

den van de bestelbus. Eén van de mannen was geen onbekende van de 

politie. In het busje stond een iets. Zij konden niet verklaren van wie 
deze iets was. Ook lagen er inbrekerswerktuigen. De agenten hielden 
de twee mannen, 21 jaar uit Utrecht en 25 jaar uit Nieuwegein aan. De 

politie dankt de getuige voor zijn oplettendheid.

Spannende tijd voor 
bewoners De Ridderhof

door Henk van de Bunt

18 november 2013 was een cruciale dag voor de bewoners van bungalowpark de Ridderhof 

nabij Lage Vuursche. Op die dag vond een belangrijke hoorzitting plaats bij het 

gerechtshof in Den Haag met betrekking tot de al jaren durende juridische strijd 

tussen de recreanten van het bungalowpark en Résidence de Ridderhof, sinds 

begin 2009 de nieuwe eigenaren van de grond van het park. 

Het betrof een hoger beroepzaak 

en ging over de huuropzegging van 

alle recreanten. De uitspraak daar-

van is op z’n vroegst eind decem-

ber te verwachten, maar die termijn 

kan telkens met 6 weken verlengd 

worden. De recreanten zien deze 

uitspraak met vertrouwen tege-

moet. Zij hebben een lange adem, 
de opzegging dateert al van mei 

2009. Het pleidooi van hun advo-

caat was sterk, goed onderbouwd, 

werd met overtuiging gebracht en 

geïnteresseerd aangehoord.

Geschiedenis

De geschiedenis van bungalowpark 

de Ridderhof gaat zo’n 60 jaar te-

rug en het park is daarmee een van 

de oudste bungalowparken van het 

land. Begin 2009 werd de grond 

verkocht aan projectontwikkelaars 

die onder meer bekend zijn van 

Topparken en al snel volgde voor de 

110 huurders de opzegging van hun 

standplaatsovereenkomst. Uiterlijk 

31 december 2010 zouden alle re-

creanten, die eigenaar zijn van hun 

huisjes maar de grond pachten, het 

park verlaten moeten hebben om 

ruimte te maken voor 87 luxe cha-

lets met parkeerplaatsen voor de 

deur. De recreanten verzetten zich 

middels een rechtszaak collectief 

tegen de eenzijdige huuropzegging, 

omdat de huuropzegging niet vol-

doet aan de Recronvoorwaarden. 

Daarin staat dat bij opzegging aan 

de voorwaarde voldaan moet wor-

den, dat er een herstructurerings-

plan moet zijn, dat op korte termijn 

ten uitvoer kan en zal worden ge-

bracht en waarvoor standplaatsen 

moeten worden opgeheven. 

Gelijk

Op 10 mei 2012 stelde de kan-

tonrechter de recreanten in het 

gelijk door te bepalen dat aan 

deze voorwaarde niet was vol-

daan en dientengevolge de huur 

niet kon worden opgezegd. Er 

was (en is) immers geen concreet 

en op korte termijn uitvoerbaar 

herstructureringsplan. 

De nieuwe eigenaren zijn tegen 

dit vonnis in hoger beroep ge-

gaan. Deze hoger beroepzaak 

diende op 18 november jl. en de 

rechter(s) moeten zich nu dus 

opnieuw buigen over de vraag of 

de opzegging van de standplaat-

sen van de recreanten door Ré-

sidence de Ridderhof rechtmatig 

was.

Wachten

Er is ondertussen (ook) nog steeds 

geen uitspraak over de weigering 

van de gemeente De Bilt tot het 

afgeven van een bouwvergun-

ning voor 87 bungalows op het 

terrein van recreatiepark De Rid-

derhof. Eind juni 2013 diende 

de zaak voor de Raad van State 

en zes weken later zou duidelijk 

moeten zijn of de projectontwik-

kelaar Topparken toch zou mogen 

bouwen. De gemeente had in een 

eerder stadium de bouwvergun-

ning geweigerd. Daartegen ging 

de ontwikkelaar in beroep en 

werd door de Rechtbank Utrecht 

in het gelijk gesteld. De gemeente 

De Bilt vestigde haar hoop op het 

hoogste rechtscollege van Neder-

land. De uitspraak van de Raad 

van State is bindend, maar laat nu 

al drie termijnen van 6 weken op 

zich wachten

Hollandsche Rading aan zee

Een enorme hoeveelheid recreanten was naar de hoorzitting in Den Haag getogen.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Naast ons dorp stijgt het grondwater, mooi maar of dit goed blijft gaan? (Estelle Kercher, Hollandsche Rading)

Winter deel-dag
Al enige jaren worden er aan de Groenekanseweg 51 

in Groenekan winter deel-dagen georganiseerd door 

hobbyisten uit Groenekan en omgeving. Dit is een 

evenement dat wordt gehouden op de ‘deel’ van de 

boerderij van Gert-Jan en Irene Westeneng. 

Er is een zeer gevarieerd aanbod van diverse activiteiten en deze zijn te 

zien en zeker te proeven en te kopen. Zo is er een ambachtelijke kaar-
senmaker en zijn er cadeau- artikelen en modeaccessoires, zeer mooie 

kaarten van Groenekanse molen en van omgeving, een stand met wol-

produkten en voor onze gevleugelde vrienden is er vogelvoer. Er zijn 

tuindecoraties, er is een stand van de landwinkel, er is ook keramiek en 

originelen houtdraai-producten. Natuurlijk ontbreken de originele Goe-

nekanse jams, chutneys, bonbons en chocoladetaarten niet. Verder is er 

een catering waar voor de inwendige mens diversen mogelijkheden zijn 

o.a. de overheerlijke zelf gemaakte erwtensoep met roggebrood, ook is 

er biologische pompoensoep, kofie, thee en daarbij zijn overheerlijke 
versnaperingen.

De Winter-Deel-Dag is op vrijdag 29 november van 11.00 tot 21.00 uur. 

Een gezellig ontmoetingspunt waar ook heel veel te beleven is. Par-

keren kan in de tegenover gelegen woonwijk of bij de boerderij waar 

parkeeraanwijzingsborden staan.  (Coen de Waal)

 

Ook in 2013 wordt er aan de Groenekanseweg 51 in Groenekan een 

winter deel-dag georganiseerd door hobbyisten uit Groenekan en om-

geving.

advertentie

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Kijk voor het "KERSTMENU" op

Woe.
20-11

Gebakken forel 
met amandelboter

of
Gevulde kwartel 

met portsaus

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
21-11
Vrij.

22-11
Woe.
27-11

Scholrolletje met 
zalmmousse

of
 Jachtschotel met puree, 
stoofpeer en rode kool 

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
28-11
Vrij.

29-11


