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Landwaart verdient drie Sterren
door Henk van de Bunt

Zaterdag werden in De Schakel in Nijkerk in aanwezigheid van alle deelnemers voor de 
eerste keer landelijk Sterren uitgereikt aan groentebedrijven. Van de 40 vrijwillig aangemelde 

deelnemers kregen Landwaart Culinair uit Maartensdijk, Gijs van de Hoef uit Veenendaal 
en De Groentemannen uit Zwartsluis drie sterren.

De titel ‘Groenteman met Ster’ 
wordt uitgereikt aan ambachtelijke 
groente- en fruit speciaalzaken, die 
zich onderscheiden door uitzon-
derlijke prestaties op het gebied 
van kwaliteit, service, organisa-
tie en klantgerichtheid. Tijdens de 
verkiezing 2016 vielen één, twee 
of drie sterren te bemachtigen. 
Groenteman met Ster draait om een 
360-gradenbeoordeling van alle 
aspecten in het bedrijf. De nadruk 
ligt op alle onderdelen van de be-
drijfsvoering. Alle deelnemers aan 
Groenteman met Ster worden be-
oordeeld door professionals uit het 
vak. De nadruk ligt niet op de jury-

resultaten, maar op een samenhan-
gende weging van alle aspecten van 
de bedrijfsvoering. De ondernemer 
ontvangt per aspect een integraal 
overzicht van sterke punten en ver-
beterpunten.

Metingen
De organisatie van Groenteman 
met Ster ligt in handen van bran-
cheorganisatie AGF Detailhandel 
Nederland, kort gezegd ADN. ADN 
is dé vereniging waarin groente-
mannen van Nederland zich heb-
ben georganiseerd en bestaat uit 
zo’n 350 zelfstandige ondernemers 
die allemaal actief zijn binnen de 

AGF branche. Als branchevereni-
ging zet ADN zich in om de positie 
van de groenteman te versterken en 
de ondernemer op alle gebieden te 
ondersteunen bij het optimaliseren 
van de bedrijfsvoering. 
De beoordeling van deelnemers aan 
Groenteman met Ster is verdeeld in 
een meting aan de achterkant en 
een meting aan de voorkant.
 
Mystery-shopper
Tijdens de meting aan de achterkant 
wordt het bedrijf beoordeeld op per-
soneelsbeleid, financiën, product & 
proces en organisatie, waaronder 
bedrijfsbeleid, de visie en missie 

van het bedrijf. Tijdens de meting 
aan de voorkant wordt het bedrijf 
door middel van twee bezoeken 
van een mystery-shopper, een uit-
gebreide winkelbeoordeling en een 
klanttevredenheidsonderzoek op 
beoordeeld op klanttevredenheid, 
personeel, product en uitstraling

Producten
Bij de uitreiking werd nog eens 
benadrukt welke producten en pro-
ductgroepen naast het ‘standaard 
assortiment’, een plaats kunnen 
hebben of verwerven binnen het 
assortiment van de groentewinkel: 
‘De groentespeciaalzaak zou zich 
veel meer als een vers-specialist 
moeten gaan presenteren, met vers 
geperst sap, smoothies, een eiland 
vol met (gesneden) fruit, voorbe-
werkte groenten en exclusievere 
hard fruitsoorten. Home made 
maaltijden met soepen en desserts 
horen ook in het assortiment. Het 
basisassortiment groenten en fruit 
blijft erg belangrijk voor de vers-
uitstraling van de winkel. Seizoen-
producten en streekproducten zijn 
hierbij trekkers. Met ‘ready to 
eat’ producten kan de groenteman 
meer inspelen op de consumen-
tentrends van genieten, gemak en 
gezondheid: een broodje gezond 
en het aanbieden van een beperkte 
eetgelegenheid passen hier prima 
bij. De ware groenteman en vers-

specialist onderscheidt zich hierbij 
op het gebied van productkwali-
teit, smaak, persoonlijk contact en 
de productpresentatie’.

Uitslag
Veertig deelnemende bedrijven 
-met medewerkers- waren naar 
Nijkerk afgereisd voor de ster-
renuitreiking. Zestien bedrijven 
scoorden geen ster, vijftien bedrij-
ven dienden met één ster de vaak 
verre terugreis te aanvaarden. Uit 
resp. Barneveld, Julianadorp, Oss, 
Vaassen, Veendam en Vollenhove 
kwamen de groentespeciaalzaken, 
aan wie twee sterren waren toege-
kend. 
Drie deelnemers verdienden in de 
ogen van de onafhankelijke jury’s 
een ‘drie sterren’- onderschei-
ding. Twaalf medewerkers van 
Landwaart Culinair hadden voor 
dit feestje hun vrije zaterdag-
avond ingeleverd en werden door 
entertainer Jeroen Smits op het 
podium bestookt met vragen als: 
‘Wat verwachten jullie’, ‘wanneer 
ben je niet teleurgesteld’ en ‘waar 
ligt Maartensdijk eigenlijk’. Na-
dat hij op al deze vragen de ant-
woorden had gekregen, werd het 
uiteindelijke resultaat ‘drie ster-
ren’ onder applaus van zaal en 
medewerkers enthousiast ontvan-
gen. Bloemen en welgemeende 
felicitaties volgden.

Landwaart Culinair uit Maartensdijk behoort met 3 sterren tot de top van de Nederlandse groentespeciaalzaken. 
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

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

Wij verzorgen uw drukwerk en álle 

aanverwante zaken van A tot Z. U bepaalt 

het instapmoment én het uitstapmoment

in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.

Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.
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drukwerkspecialist

van  enveloppen 

 dr
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werk van A tot Z  E 

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

Hazekamp
Parketvloeren

NIEUW IN DE BILT:

Hessenweg 4   *   3731 JK De Bilt
hazekampparket.nl   *   030 - 633 26 91

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Afscheid burgemeester 
Arjen Gerritsen

Na een ambtstermijn van ruim negen jaar legt 
burgemeester Arjen Gerritsen zijn functie als 
burgemeester van De Bilt neer. Met ingang 
van 27 september wordt hij burgemeester 
van Almelo. Met deze benoeming keert Arjen 
Gerritsen terug naar de streek waar hij gebo-
ren en getogen is. Eerder meldde hij al ‘ver-
eerd en heel gelukkig te zijn met het vertrou-
wen van de raad van de gemeente Almelo’. 

Inwoners, ondernemers en organisaties uit de gemeente zijn van harte 
welkom om persoonlijk afscheid te nemen van de burgemeester op 
donderdag 22 september tijdens een receptie van 17.00 tot 20.00 uur. 
Eerder die middag zal de burgemeester officieel afscheid nemen tijdens 
een buitengewone raadsvergadering. De receptie vindt plaats op het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. 

Gemeentehuis gesloten
Op woensdag 21 sept. zijn zowel het gemeentehuis als de Milieustraat 
gesloten van 12.00 tot 14.00 uur. Op donderdag 22 september is het 
gemeentehuis gesloten vanaf 15.00. De Milieustraat is dan wel open. 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

25/09 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/09 • 09.30u - Ds. J.J. Verhaar

25/09 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
25/09 • 10.30u - Ont Moeten op Zondag  

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

25/09 • 10.00u - De heer Jan Blokker 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
25/09 • 10.30u - Pastoor Jozef Skiba, 

Eucharistieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

25/09 • 10.15u - Ds. M.J.C. Blok
25/09 • 16.30u - Ds. G. Hagens

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

25/09 • 10.00u - Ds. W. G. van den Top, 
Viering + Dankzegging Heilig Avondmaal 

25/09 • 19.00u - Ds. H.S. Mosterd, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Pr. Gem. Immanuelkerk
25/09 • 10.00u - Samendienst in 

Opstandingskerk. 

Pr. Gem. Opstandingskerk
25/09 • 10.00u - Ds. R. Alkema, 
Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
25/09 • 10.00u - Communieviering, 

parochianen 

Volle Evangelie Gemeente
25/09 • 10.00u - Spreker Hein Hüpscher

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

25/09 • 10.30u - Mevr. T. Meijer

Herv. gemeente Blauwkapel 
25/09 • 15.30u - Proponent drs. G.A. van 

Ginkel

Herst. Herv. Kerk
25/09 • 10.30u - Ds. A. de Groot

25/09 • 18.00u - Ds. G. Meuleman

Onderwegkerk Blauwkapel
25/09 • 10.30u - Ds. P.P.D. Steegman + 

Vocaal Ensemble Chouette  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

25/09 • Geen dienst: Samendienst in en 
met Ontmoetingskerk Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

25/09 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Startzondag

25/09 • 18.30u - Ds. S.J. Verheij 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

25/09 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
25/09 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Samendienst met Kapel Hollandsche 
Rading 

25/09 • 17.00u - Drs. E.J. Ouweneel

St. Maartenskerk
Zat. 24 sept. 19.00u + Zo. 25 sept. 10.30u 
Eucharistieviering Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

25/09 • 10.00u - Ds. B.H. Steenwijk 
25/09 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
25/09 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

Viering Heilig Avondmaal
25/09 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 
Dankzegging + Nabetrachting Heilig 

Avondmaal

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

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

Oud papier 
Westbroek
Zaterdag 24 september zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 24 september wordt 
door muziekvereniging Kunst 
& Genoegen oud papier in Hol-
landsche Rading ingezameld. De 
wagen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Middagdienst Ontmoetings-
kerk Maartensdijk

Zondag 25 september om 17.00 
uur start een nieuwe serie mid-
dagdiensten in de Ontmoe-
tingskerk in Maartensdijk. Het 
jaarthema is Geloven, Groeien en 
Getuigen. In deze middagdienst 
gaat Drs. Evert-Jan Ouweneel 
voor uit Utrecht. Muzikaal wordt 
de dienst ondersteund door de 
band ‘HOME’. Na afloop is er 
traditioneel weer soep met brood. 

Muziek uit verre landen

Wereldmuziekkoor Sophie’s 
Voice uit Utrecht brengt Verre 
Liederen Dichtbij. Het gemengd 
koor zal op 24 sept. tweemaal 
optreden in de Centrumkerk te 
Bilthoven met muziek uit verre 
landen. Met circa twintig zangers 
en zangeressen wordt muziek 
uit alle windstreken ten gehore 
gebracht. Van Afrika tot Scan-
dinavië en van Zuid Amerika 
tot Japan. Dirigent is Pim Brac-
kenhoff. Locatie: Centrumkerk, 

Julianalaan 42 te Bilthoven. De 
entree is gratis voor de voorstel-
lingen om 15.00 en 16.30 uur. 

Nazomermarkt Het Zonnewiel

Elk jaar, aan het einde van de 
zomer, wordt het schoolplein van 
basisschool Het Zonnewiel, Wel-
tevreden 6 in De Bilt, omgeto-
verd tot een bruisend marktplein. 
Bij een diversiteit aan kraampjes 
zijn mooie originele spullen te 
koop. Vaak handgemaakt, crea-
tief en van natuurlijke materia-
len. Onder de kersenboom is een 
groot terras, waar u kunt genieten 
van koffie, thee en heerlijke taart. 
Ondertussen kunnen de kinderen 
zich vermaken met een spelletje 
zoals blikgooien of snoephappen. 
De school ziet u graag op zater-
dag 24 september van 10.30 tot 
14.00u. Toegang is gratis. Meer 
info op www.zonnewieldebilt.nl.

Nieuwe dominee 
Centrum Kerk

Op 15 september heeft ds. Harold 
Oechies het beroep naar Bilt-
hoven (Centrumkerk) aangeno-
men. Ds. Oechies wordt net als 
ds. Benedikte Bos voorganger 
van de wijkgemeente Centrum-
kerk en is de opvolger van ds. 
Paul Wansink, die op 1 novem-
ber 2015 naar Dordrecht vertrok. 
Ds. Harold Oechies staat nu nog 
in Uithoorn. Hij is 50 jaar, is 
getrouwd en heeft twee kinde-
ren. De intrededienst zal naar 
verwachting begin januari 2017 
worden gehouden.

PvdA en de Troonrede

De overdagbijeenkomsten van de 
PvdA gaan weer van start, met 
als eerste politieke onderwerp 
‘De Troonrede en de Miljoenen-
nota’. Het onderwerp wordt inge-
leid door Carla van Rest, oud-
voorzitter PvdA gewest Utrecht 
op een overdagbijeenkomst op 
dinsdag 27 september om 9.45 
uur bij Mevr. v.d. Hammen. 
Bielalaan 6 te Bilthoven. Ook is 
er Nieuws uit de Gemeenteraad 
door fractievoorzitter Krischan 
Hagedoorn. Leden en niet-leden 
zijn welkom. Tel. informatie via 
030 2286903, 030 2282813 of 
030 2201295.

Soefibijeenkomst

Op zondag 25 september verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een universele eredienst 
in Huize het Oosten, ingang Jan 
Steenlaan 25. Bilthoven. Aan-

vang 11.00 uur. Het thema is: 
‘Waarderen’.Het Soefisme is 
een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, 
respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dage-
lijks leven als bron van spirituele 
groei.(www.soefi.nl)

Taizéviering 

Zondag 25 september om 19.30 
uur is er in de Immanuëlkerk 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 klooster 
in Taizé. Er wordt gezongen in 
verschillende talen en er is gele-
genheid om stil te zijn. Iedereen, 
jong of oud, van harte welkom.

Wonen in De Bilt 

De wachttijd voor een sociale 
huurwoning is inmiddels opgelo-
pen tot 9 jaar. Deze collegeperi-
ode wordt er geen enkele sociale 
huurwoning gebouwd. De PvdA-
fractie in De Bilt is op zoek naar 
ideeën om de woningmarkt vlot 
te trekken en denkt dat verbe-
terideeën bij de eigen burgers 
zijn te vinden. Over het tekort 
aan woningen en het gebrek 
aan doorstroming op de (soci-
ale) woningmarkt organiseert 
de PvdA een thema-avond op 5 
oktober om 20.00 uur bij WVT 
aan de Talinglaan in Bilthoven. 
Aanmelden via k.hagedoorn@
debilt.nl of ga deze avond 
gewoon langs. 

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 23 september kunt 
u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem in 
Maartensdijk bent u van harte 
welkom. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur en meedoen kost 3 
euro. Er is ook een loterij, voor € 
0,25 kunt u een lot kopen. Voor 

aanmelden: 0346 212366 of 06 
51832063.

Cabaretvoorstelling 
over autisme

Op 26 september organiseert de 
Nederlandse Vereniging voor 
Autisme een cabaretvoorstelling 
door Wouter van de Waterbeemd 
(19). Wouter heeft een voorstel-
ling gemaakt over zijn autisme. 
Hij zingt over zijn ambitie om 
artiest te worden, leest voor uit 
het autismeboek voor hulpverle-
ners en vertelt hoe je ‘autisten in 
het wild’ moet benaderen. Zelf-
spot, uitvergroting en serieuze 
momenten maken dat de voor-
stelling je raakt. De voorstel-
ling duurt ongeveer een half uur. 
Daarna is er mogelijkheid om 
vragen te stellen aan Wouter. Van 
20.00-21.30 uur bij NVA, Welte-
vreden 4a te De Bilt. Aanmelden 
via balansacademy.nl/cursus

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele 
Vrede’ hebben hun wortels in 
het werk van Samuel L. Lewis, 
zen- en soefi-meester uit San 
Francisco. Het zijn eenvoudige, 
meditatieve, vreugdevolle kring-
dansen en de teksten en bewe-
gingen worden bij elke dans 
opnieuw uitgelegd. Hierdoor 
kunnen nieuwkomers gemakke-
lijk instromen. Zondag 25 sep-
tember van 14.00 tot 17.00 uur in 
de Woudkapel in Bilthoven. Aan-
melden c.q. info: 06 15830720 of 
d.aulenkamp@online.nl 

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 24 september staat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in de 
openbare bibliotheek van Bilt-
hoven. Daar kunt U uw hand-
tekening zetten onder petities 
waarmee Amnesty bij regeringen 
aandacht vraagt voor gevange-
nen. zelf en haar acties.

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

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid
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Peter van Dijk interviewt 
burgemeester Arjen Gerritsen

door Walter Eijndhoven

Vlak voor zijn vertrek naar de gemeente Almelo, moest het dan toch gebeuren: een interview 
met Arjen Gerritsen, burgemeester van De Bilt. De Westbroekse uitgever Peter van Dijk 

deed dit vraaggesprek met verve. Vele vragen werden op Gerritsen afgevuurd, zowel 
over zijn privéleven als over zijn werk als burgemeester. Als klap op de vuurpijl 

kreeg hij ook nog het Westbroekse lintje uitgereikt.

Zo’n 35 mensen waren getuige van 
het gesprek tussen Van Dijk en Ger-
ritsen. Binnen een paar minuten wis-
ten de toehoorders al heel veel van 
hun burgervader: dat hij van luxe 
resorts houdt, van koffie, actief in 
het leven staat, veel boeken leest, 
waaronder boeken van Geert Mak, 
Reagan (de biografie) en Antonia 
Fraser (Perilous Questions), zijn 
muziekvoorkeur zeer divers is, in de 
zomer twee weken op vakantie gaat 
en veel met de auto onderweg is én 
dat hij eigenlijk helemaal geen bur-
gemeester wilde worden. Gerritsen: 
‘Ik wilde inderdaad iets heel anders 
met mijn leven doen. Ik ben op 13 
februari 1970 geboren in Enter, 
een plaatsje in Overijssel. Na mijn 
middelbare school wilde ik graag 
fiscaal adviseur worden voor boe-
renbedrijven in de regio, dus begon 
ik een studie fiscale economie aan 
een HBO-instelling’. Maar van dat 
adviseurschap kwam helemaal niets 
terecht. Soms heeft het leven iets an-
ders voor je in petto. 

Haren
Voor Gerritsen was dat de politiek. 
Gerritsen vervolgt: ‘Mijn hele fa-
milie was politiek-actief, dus van 
een vreemde heb ik dat niet. In 
1998, op 28-jarige leeftijd, kon ik 
wethouder worden van Wierden, 
een gemeente in Twente’. En toen 
ging het snel. Na 4 jaar wethouder-
schap kreeg Gerritsen in 2002 de 
kans om burgemeester te worden in 
Haren, een gemeente in Groningen. 
Gerritsen vervolgt: ‘Ik was in die 
tijd de jongste burgemeester ooit, 
32 jaar oud. Tot mijn 37e zou ik 
dat ook blijven. Sommigen denken 
dat mij deze baan werd aangeboden 
en dat ik alleen maar ‘ja’ hoefde te 
zeggen. Maar geloof mij, dat is echt 
niet meer zo.Tot in de vroege jaren 
‘90 werd een burgemeesterschap 
aangeboden als beloning, aan een 
minister. Maar tegenwoordig moet 

je gewoon solliciteren en moet je 
opboxen tegen andere goede kan-
didaten. Toen de functie van bur-
gemeester in Haren vrijkwam, ben 
ik eerst naar Haren gereden, om te 
zien of er een klik was. En die was 
er. Het klikte tussen de inwoners 
en mij, er was een leuk winkelge-
bied en genoeg te doen voor een 
burgemeester. Kortom: in decem-
ber 2002 werd ik de nieuwe burge-
meester van deze mooie Groningse 
gemeente’. Na vier jaar vond Ger-
ritsen het tijd om Haren te verlaten. 
Het burgemeesterschap van De Bilt 
kwam op zijn pad. Voor de zomer-
vakantie kreeg Gerritsen een tip uit 
zijn partij, de VVD. Hij werd op 
zijn mobiel gebeld, of hij niet wilde 
solliciteren op een functie als bur-
gemeester van De Bilt. Zijn vrouw 
zat er toentertijd niet echt op te 
wachten, want in Glimmen was het 
fijn wonen. Maar in De Bilt lagen 
interessante uitdagingen te wach-
ten, zoals de gemeentelijke herin-
deling, waar een paar dorpen onder 
dezelfde noemer gebracht moesten 
worden. Een complexe uitdaging 
voor Gerritsen. In september 2007 
solliciteerde Gerritsen op de func-
tie. Ondertussen las hij zich goed 
in over de De Biltse perikelen. Op 
1 februari 2007 kwam hij naar De 
Bilt.

De Bilt
Volgens Van Dijk weet de gemid-
delde burger niet veel van een ge-
middelde werkweek van een bur-
gemeester. Gerritsen: ‘Nou, dat kan 
ik je wel vertellen hoor. Gemid-
deld werk ik 50-55 uur in de week. 
Maandagochtend begint altijd met 
intern overleg met diverse commis-
sies, maandagmiddag heb ik overleg 
met de gemeentesecretaris, dinsdag 
doe ik een ‘rondje samenleving’, 
met het College en overleg ik met de 
griffier, op woensdag ben ik in de re-
gio Utrecht te vinden, de donderdag 

houd ik vrij voor externe bezoeken 
aan bedrijven, diverse organisaties 
en gemeenten en op vrijdag lees ik 
mij in voor wat de komende week 
weer op de agenda staat. Ook in het 
weekend ben ik natuurlijk weleens 
hier of daar te vinden vanuit mijn 
functie als burgemeester’. Van Dijk: 
‘Zo’n werkweek ziet er wel erg ge-
structureerd uit. Heeft u eigenlijk 
weleens moeilijke momenten mee-
gemaakt in uw loopbaan?’ Gerristen: 
‘Meestal gaat alles goed, maar er 
zijn weleens van die perioden. Heel 
goed herinner ik mij nog 1 december 
2002, in Haren. Het was een koude 
winterdag. In de vroege ochtend 
gleed een vrachtwagen met braak-
opwekkend gas van de weg. Op zo’n 
moment moet je als burgemeester 
de keuze maken of je het (noorde-
lijk) deel van het dorp ontruimt, of 
niet. Ik kan je vertellen, dat is een 
moeilijke beslissing. Na diverse 
adviezen aangehoord te hebben, be-
sloot ik om niet tot ontruiming over 
te gaan. Gelukkig liep het goed af. 
Maar ook De Bilt heeft moeilijke tij-
den gekend. Neem de moord op Els 
Borst. Wij zaten met diverse vragen: 
is het moord of doodslag? Zijn het 
inbrekers geweest? Maar die plegen 
geen moord. Wat mag je naar buiten 
brengen? Burgers worden natuurlijk 
bang, als zoiets bij hen in de buurt 
plaatsvindt. Daderinformatie mag 
niet niet buiten worden gebracht. 
Wat heeft de politie aangetroffen op 
de plaats delict? Het is soms heel 
moeilijk om bepaalde informatie 
wel of niet naar buiten te brengen. 
Gelukkig heeft de gemeente daar 
haar communicatie-adviseurs voor’. 

Vragen
Na de pauze mocht het aanwezige 
publiek vragen stellen aan Ger-
ritsen. Een van de aanwezigen is 
bang dat teveel taken worden weg-
gehaald bij de burgemeester. Ger-
ritsen is het daar niet mee eens. 

Hij vertelt: ‘Als gemeente moeten 
wij samenwerken met omliggende 
gemeenten. Op het terrein van de 
politie werkt De Bilt samen met 
de gemeenten Soest, Baarn, Eem-
nes en Bunschoten. Zo kunnen 
de kosten voor iedere gemeente 
omlaag’. Een andere vraag: Blijft 
De Bilt zelfstandig de komende 
10 jaar? Volgens Gerritsen wel: 
‘Ja, ik weet zeker dat De Bilt 
zelfstandig blijft. Wij werken als 
gemeente zoveel samen met an-
dere gemeenten, dat een fusie niet 
nodig is’. Nog een vraag: Waarom 
wilt u burgemeester worden van 
Almelo? Antwoord: ‘Mijn fami-
lie komt daarvandaan en wat is 
dan mooier om in je eigen streek 
burgemeester te kunnen worden?’ 
Ook de positie van de wijkagent 
komt ter sprake. Volgens veel 
Westbroekers schiet de rol van 
de politie nog tekort binnen hun 
dorp. Ad Verhoef, inwoner West-
broek: ‘Ik vind het belangrijk 

dat de politie vaker haar gezicht 
moet laten zien, zoals tijdens 
een dorpsevenement, of gewoon 
op een doordeweekse dag’. Ger-
ritsen schrikt hiervan en ziet dit 
als een duidelijk signaal naar de 
volgende burgemeester. Doe hier 
iets aan! Ook de boerderijbrand in 
Westbroek komt ter sprake. Vol-
gens veel aanwezigen wist men 
niet eens dat het onderzoek al 
was afgerond. Gerritsen: ‘De ge-
meente heeft dit aan de bevolking 
laten weten via een brief aan de 
bewoners en via een bericht in de 
media’. De grootste frustratie bin-
nen de Westbroekse gemeenschap 
blijft echter het sluipverkeer door 
het dorp. De weg is en blijft ge-
vaarlijk voornamelijk voor fiet-
sers en voetgangers, dit tot grote 
onvrede van Westbroek. Henk van 
der Feest uit Westbroek: ‘Als ik 
mijn tuin uitloop, sta ik direct op 
straat en kan ik worden geschept 
door een auto. Levensgevaarlijk!’ 

De Westbroekse uitgever Peter van Dijk interviewt burgemeester 
Gerritsen.

Kruispunt afgesloten

In het weekend van 16 t/m 19 september voerde De Provincie asfalteerwerkzaamheden uit aan de kruising 
Utrechtseweg/Amersfoortseweg (kruising Vollenhoven) in De Bilt. Door het kruispunt anders in te richten en 
een fietstunnel aan te leggen, verbeteren de doorstroming en de verkeersveiligheid. Om deze werkzaamheden te 
kunnen uitvoeren moest de kruising dit weekend worden afgesloten. [Foto Reyn Schuurman]

Nu de burgemeester De Bilt gaat verlaten
komen er vast heel veel kandidaten
die dan ook nog misschien
maar dat gaan we niet zien
met de vertrouwenscommissie gaan praten

Guus Geebel Limerick

Wat verwacht u van 
de burgemeester

Heeft De Bilt een daadkrachtige of bedachtzame burgemeester 
nodig? En is het juist goed als de nieuwe burgemeester 
bestuurlijke ervaring heeft of mag hij of zij ook uit het 

bedrijfsleven komen? 

Met het aanstaande afscheid van burgemeester Gerritsen, start de zoek-
tocht naar zijn opvolger. De eerste stap is dat de gemeenteraad een pro-
fielschets opstelt. Dit is de vacature waarin beschreven staat wat voor 
een gemeente De Bilt is, welke uitdagingen er liggen en welke vaardig-
heden en eigenschappen dat van een burgemeester vraagt. De raad wil 
de mening van inwoners daar in meenemen. 

Online stellingen
Vanaf 12 september kan men via www.burgemeesterdebilt.nl aan de 
hand van tien stellingen aangeven wat voor burgemeester men graag 
wil. Het invullen van de vragenlijst neemt slechts een paar minuten in 
beslag en is ook mogelijk op smartphone of tablet. Meedoen kan tot 
woensdag 28 september. 

Proces nieuwe burgemeester
De gemeenteraad stelt naar verwachting eind oktober de profielschets 
vast, waarna de vacature opengesteld wordt. Kijk voor de gehele pro-
cedure op www.rijksoverheid.nl en zoek op ‘kroonbenoeming ambts-
dragers’.
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
OUD

500
GRAM 5.98

Australische Sucade

Lamsboutschijven
naturel/gemarineerd

Australische Rib-Eye

Boerderij Kipdijfilet 
(scharrel)

Gehaktschnitzels

100
GRAM 1.98

100
GRAM 3.25

500
GRAM 8.98

500
GRAM 7.98

BOEREN 
OUD

Reclame geldig vanaf 
donderdag  september 
t/m woensdag 28 september 

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

500
GRAM 5.98 

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

VERS GEBRANDE 
PISTACHE NOTEN

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98VERS GEBRANDE 

JAKARTA MIX

Noten & pinda's

KLEINE 
VARKENSHAASJES

Diverse soorten 
varkenshaas

500
GRAM 4.98

5
STUKS 5.00

Special van de week!

AUSTRALISCHE 
RIB-EYE ROLLETES
Lekker gekruid en gevuld met parmaham en rucola!
10 min. op 200 graden.

3 biefstukjes
4 schnitzels
6 tartaartjes

6.-
6.-
6.-1 KG 9.99

OP=OP

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-Walnoot salade
Ei-bieslooksalade
Filet-Americain

Gebakken Rib-Eye
Honingham
Fricandeau 3 x 100

GRAM 5.49

3 x 100
GRAM 4.98

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPEN: MA T/M DO 08.00 - 18.00 UUR, VR 08.00 - 20.00 UUR EN ZA 08.00 - 16.00 UUR

Vers van de Traiteur

De echte 
Bildtstar aardappels
3 STERREN KWALITEIT  ___ ZAK 2,5 KILO 0,99
Elstar 
HANDAPPELS  _____________HEEL KILO 0,99
NIEUW Lasagne  
MET ZALM EN BROCCOLI  ____ 100 GRAM1,25

KAPUCIJNERSSCHOTEL 
________________________ 100 GRAM 0,99
PASTA met kip en pesto
TOMAAT EN COURGETTE _ 100 GRAM 1,25
   STERREN MAALTIJD: 
VELUWS WEIDEHOEN
MET GROENTE + GARNITUUR

PER PORTIE ______________________   8,95
Zaterdag verse Sushi!!!

ALLEEN MAANDAG, DINSDAG 
EN WOENSDAG

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

Daarom 3 weken Feest!!  Met uitsluitend  Kwaliteit!!!

Turbana
Bananen
_________________HEEL KILO   0,89

Ons  Appelwaartje
___________ MAX. 4 PER KLANT   5,00Grote*

Hollandse Bloemkool
0,69 alle 40 soorten onbespoten

Tomaatjes  500 GRAM*

1,49
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Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Dit najaar bestaat Wereldwinkel De Bilt 15 jaar. Dit vieren wij met 
een compleet vernieuwde winkel! Van 19 t/m 23 september is de 
Wereldwinkel daarom gesloten. 

Op zaterdag 24 september wordt de winkel om 11.00 uur weer 
geopend door burgemeester Arjen Gerritsen. Viert u met ons mee? Er 
is de hele middag muziek.

Op deze feestdag ontvangt u in de winkel 25% 
korting op alle non-food producten en bij 
aankoop van ten minste € 10,- krijgt u een 
GRATIS Tony’s Chocolonely reep (t.w.v. € 2,75).

24
september

Feestelijke heropening
Wereldwinkel

Opening zonnepark in De Bilt
 Eerste concrete stap van Bilts Energie Akkoord

door Rob Klaassen

Zaterdagmiddag 17 september is in stralende zonneschijn het zonnepark op de 
rioolwaterzuivering in De Bilt officieel geopend. Met dit zonnepark is het eerste resultaat van 

het recent gesloten Bilts Energie Akkoord zichtbaar geworden. 

Met de opgestelde zonnepanelen op 
het weiland naast de rioolzuivering 
kan gemiddeld de komende 25 jaar 
10-20% van de benodigde elektrici-
teit ten behoeve van de rioolzuive-
ring worden geleverd. Op zonnige 
dagen, zoals de afgelopen weken 
het geval was, loopt dit tot zelfs op 
tot 100%. De opening vormde een 
afspiegeling van hoe het zonnepark-
park tot stand is gekomen; namelijk 
een nauwe samenwerking tussen 
de Biltse initiatiefnemer BENG, de 
uitvoerder ‘Greenlink’, de eigenaar 
Hoogheemraadschap ‘De Stichtse 
Rijnlanden’ en de vergunningver-
lener de gemeente De Bilt. BENG 
staat voor Biltse Energie Neutrale 
Gemeenschap. In 2030 moet vol-

gens het Bilts Energie Akkoord de 
gemeente De Bilt energieneutraal 
zijn; dit betekent dat er in de ge-
meente De Bilt dan evenveel energie 
wordt opgewekt als dat er verbruikt 
wordt.

Hoogheemraad
Constantijn Jansen op de Haar, 
hoogheemraad van de Stichtse Rijn-
landen, wees erop dat dit zonnepark 
een revolutie betekent van het ener-
giebeleid van het Hoogheemraad-
schap. Het is niet voor niets dat de 
eerste kilowatt die hier in het nieuwe 
park werd opgewekt op 14 juli was. 
De dag waarop de Franse revolutie 
wordt herdacht. Vanaf 14 juli tot 17 
augustus is er al energie opgewekt 

om 12 huishoudens op jaarbasis 
van energie te voorzien. Ook zei 
hij, dat Stichtse Rijnlanden inmid-
dels zo enthousiast over dit project 
is geworden dat er inmiddels al ver-
gevorderde plannen bestaan om ook 
elders in het Hoogheemraadschap 
nog zonnepark aan te leggen. Over 
waar en wanneer wilde hij zich niet 
uitlaten.

Akkoord
Wethouder Anne Brommersma was 
erg blij met dit eerste concrete resul-
taat van het Bilts Energie Akkoord. 
Zij wees erop, dat om De Bilt in 
2030 energieneutraal te doen zijn er 
heel veel zal moeten worden gedaan. 
Zo moet het huidige energieverbruik 

met de helft worden verminderd en 
de andere helft zal moeten opgewekt 
d.m.v. duurzame energiebronnen. 
Voor alle 18.000 Biltse huishoudens 
betekent dit dat alle daken van zon-
nepanelen zullen moeten worden 
voorzien. Daarnaast zal het vrijwel 
onontkoombaar zijn dat ook gebruik 
zal moeten worden gemaakt van 
windenergie. Er zal van alles uit de 
kast moeten worden gehaald om dit 

doel in 2030 te bereiken. Maar vol-
gens haar is het juist extra aantrek-
kelijk om met elkaar een dergelijke 
uitdaging aan te gaan. Tot slot plant-
ten de vier betrokken partijen als 
openingsdaad ieder een afdruk van 
een voet in een bak met zand om 
hiermee tot uitdrukking te brengen 
dat met deze opening de eerste stap 
in de richting is gezet om te komen 
tot een energieneutraal De Bilt.

V.l.n.r. Projectcoördinator en bestuurslid van BENG Christoph Buter, 
Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Constantijn Jansen op de Haar, Greenlink-directeur Maarten Strengers 
en wethouder Anne Brommersma.

advertentie

Repair Café Westbroek
Afgelopen voorjaar organiseerde ‘Westbroek doet’ voor het eerst een 
Repair Café. Diverse Westbroekers kwamen met kapotte spullen naar 
het Dorpshuis. Met hulp van de vrijwilligers kon veel weer gerepareerd 
mee naar huis. Degenen die hun spullen weer in gebruik konden nemen 
waren blij en de reparateurs hielden er een goed gevoel aan over. Op 
24 september a.s. staan de vrijwilligers vanaf 11.00 uur weer klaar in 
het Dorpshuis om te helpen met het repareren van onder meer kleding, 
kleine elektrische apparaten, computers (houten) meubels en speel-
goed, tuingereedschap en andere gebruiksvoorwerpen. 

Kas-brocante, kunst en groen
In deze heerlijke nazomer is het op zaterdag 24 sep-
tember weer volop genieten op Groenekanseweg 250 
in Groenekan met maar liefst 25 kramen met enthou-
siaste mensen die brocante en kunst verkopen. In en 
rond de kas vindt men serviezen, regentonnen en ij-

zeren manden, meubels, oude louvredeuren, 2ehands 
kleding en boeken, kunst, keramiek, ansichtkaarten, 
hortensia, lekkernijen en nog veel meer. Buiten de kas 
zijn bomen, struiken en planten, potten met groene 
grassen, oude bakken met verbena en roze roos. 

Computerhulp
terwijl u wacht
René Verhoef, met 8 jaar ervaring 
een expert op computer gebied,
lost uw problemen direct op.

René zorgt ervoor dat uw computer doet 

wat die moet doen. Laat u niet langer op-

houden door technologie en kom dinsdag 

27 september of dinsdag 4 oktober tussen 

19.00 en 22.00 uur naar het Dorpshuis van 

Westbroek aan de Prinses Christinastraat 

2. Tegen een kleine vergoeding wordt uw 

apparatuur opgeschoond, beveiligd en uw 

belangrijke gegevens veiliggesteld.

René Verhoef
reneverhoef@hotmail.com
computerexpert

Kunt u niet wachten?
Bel dan 06-43735368

•  IS UW LAPTOP, TABLET OF 
TELEFOON OOK ZO TRAAG?

•  HEEFT U GEEN OFFICE, 
GEEN ACTUELE BACKUP 
OF GOEDE VIRUSSCANNER?

•  WILT U VEILIG TELEBANKIEREN, 
INTERNETTEN, UW VAKANTIE-
FOTO’S VEILIGSTELLEN OF UW 
APPARAAT SNELLER MAKEN?

advertorial

Aantal misdrijven verder afgenomen
De dalende trend van het totaal 
aantal misdrijven in de gemeente 
De Bilt zet door. Met een afname 
van 11% steekt onze gemeente 
gunstig af ten opzichte van de re-
gio die een gemiddelde ontwikke-
ling van 4% laat zien. Toch zijn 
er aandachtspunten.

Met name autokraak, vernielingen 
en winkeldiefstal laten een sterke 
daling zien. Zakkenrollen (+38%) 
en bedrijfsinbraken (+88%) daaren-
tegen stegen flink. In absolute aan-

tallen van 8 naar 11 zakkenrollen 
en van 17 naar 32 bedrijfsinbraken. 
Ook het aantal geweldsmisdrijven, 
met name mishandeling, steeg. De 
reden hiervan is dat sneller aangifte 
wordt gedaan. Ook zijn er bij een 
enkel incident meerdere mishande-
lingen geregistreerd.

Orde
Burgemeester Arjen Gerritsen, 
verantwoordelijk voor de open-
bare orde en veiligheid, is tevreden 
over de daling van de cijfers: ‘Ja, 

ten opzichte van de regio doen wij 
het in onze gemeente niet slecht. Ik 
ben blij met de sterke afname van 
huiselijk geweld (26%), het aantal 
autokraken (39%) en winkeldief-
stel (32%); dat laat zien dat onze 
aanpak werkt. We gaan onvermin-
derd voort met de bestrijding van 
zakkenrollen en bedrijfsinbraken. 
Daarbij werken we ook aan bewust-
wording van onze inwoners en be-
drijven met informatie en voorlich-
ting. Alleen samen kunnen we deze 
dalende trend vasthouden’. 
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

fo
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te 
maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 30 september op 1 oktober
op het traject Utrecht - Den Dolder een slijptrein.
Woont u in Bilthoven in de buurt van dit spoor, dan 
kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/vernieuwing.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

De nacht bepaalt uw dag!

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

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

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

BoxspringCombinatie Wow
Kwaliteits Boxspring

compleet
v.a. € 895

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

 
 Bij Raaijen Interieurs zit u goed! 
  
   Wij zijn gespecialiseerd  
                           in persoonlijk zitcomfort  
                           Relaxfauteuils, Fauteuils  
                           en banken op maat, en  
  Sta-op-fauteuils. Bezoek onze winkel  
  en showroom met ± 100 fauteuils.  
      Nu Actie: Sta-op-fauteuil Utrecht  
          van € 1295,00 voor € 995,00 
 
    www.relaxfauteuil-raaijen.nl 
    Dorpsstraat 45,  De Bilt, 030-2202012  
               CBW erkend-  sinds 1931  
  
 
 
 
Formaat is kolombreedte 7.5 cm x 7.5 cm hoog  
 
 
 
 
 
 

 

KAISERBROODJES
4 STUKS 

                        NIEUW!   
FRAMBOZENCAKE 
MET WITTE CHOCOLADE 

€ 1,-

Nu

€ 4,50

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

De Vierklank feliciteert

Landwaart Culinair
met het behalen van de hoogste vakonderscheiding

★ groente ★ fruit ★ culinair

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

KOM GEZELLIG LANGS
EN ONTVANG EEN LEUKE 

GOODYBAG!
OP = OP!

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

20.15 uur: Start 
modepresentatie

6 oktober
aanvang 20.00 uur

JAAR

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
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
E info@parelpromotie.nl

voor 

frisse 
ideeën!
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Studenten zorgen voor leuke middag
door Guus Geebel

Donderdag 15 september bezorgden vijf studenten van de Hogeschool Utrecht enkele bewoners 
van de verpleegafdeling van woon- en zorgcentrum Weltevreden in De Bilt een fantastische 

middag. Zij bakten cupcakes die ze daarna samen met de bewoners gingen versieren. 

De studenten zijn onlangs begon-
nen met de minor Charismatisch 
Leiderschap aan de Hogeschool 
Utrecht. Het is een extern deel 
van hun studie, dat een half jaar 
duurt en waar zestig studenten aan 
deelnemen. De vijf studenten die 
naar Weltevreden kwamen doen 
allemaal verschillende studie-
richtingen. Vincent Vozetic stu-
deert oefentherapie Mensendieck. 
Als oefentherapeut behandel je 
mensen met klachten volgens de 
paramedische behandelmethode 
Mensendieck. Je maakt ze bewust 
van hun bewegingsgewoonten en 

leert ze door actieve oefenthera-
pie voelen en begrijpen hoe een 
beweging in elkaar zit. ‘Het is 
gedragsgericht op het dagelijks 
leven. Charismatisch leiderschap 
past bij mijn beroepsveld, obser-
veren en het meegaan in gesprek 
met mensen. Ik haal er daarom 
andere elementen uit dan de an-
dere studenten.’ Bernadette Dek-
kers studeert scheikunde. Charis-
matisch leiderschap is voor haar 
nieuw, maar ze vindt het wel iets 
waar ze baat bij heeft.  De andere 
studenten zijn Quinty van Drie, 
Bram Beumer en Sarah Weijs.

Samenwerken
De zestig studenten kregen de op-
dracht om binnen twee weken een 
project onder de naam Beautiful 
Day uit te voeren. De bedoeling 
van het project is om een kwetsbare 
groep uit de samenleving een leuke 
dag te bezorgen. Deze vijf studen-
ten deden dat in Weltevreden. Ze 
begonnen om 12.00 uur op de af-
deling met het bakken van de cup-
cakes. De ingrediënten zijn gespon-
sord door DeLeuksteTaartenShop 
en bakkerij Krijger. ’Achteraf gaan 
we een presentatie geven over de 
wijze waarop we het hebben aan-
gepakt en uitgevoerd. We vertellen 
dan ook hoe de mensen het ervaren 
hebben’, vertelt Vincent Vozetic. 
‘Bij de uitvoering ligt de verant-
woordelijkheid bij ons. We moeten 
een leuke dag kunnen organiseren. 
Bernadette noemt het meer een er-
varingsdag. ‘Het gaat meer om de 
samenwerking, de zelfreflectie en 
het neerzetten van een leuke dag 
voor de mensen, dan dat we echt 
werkelijk moeten presteren. Het 
belangrijkste is dat de mensen voor 
wie we het doen zich prettig voe-
len. Wij leren elkaar beter kennen 
en gaan het komend halfjaar nog 
veel meer samenwerken.’Vincent Vozetic legt uit op welke wijze de cupcakes versierd kunnen 

worden.

Fred & De Samsonites bezorgen de Zonnebloemgasten een fijne middag. (foto Ido Huitenga)

 

 

 

 

 
Kom jij het team van Warande Wooncentrum 
Leendert Meeshuis versterken om mevrouw De Vries 
te ondersteunen? 
 
• Verzorgenden 

 
• Helpenden 16 tot 28 uur, ook voor de nacht 

 
• Zorgassistent ook voor de nacht 

 
 
Kijk voor de volledige 
vacatureteksten op: 
www.warandeweb.nl/
werken/vacatures  

‘Ik vind het fijn om de dingen te kunnen 
doen die ik belangrijk vind.’ 

advertentie

Jan van Marlen 
wint Senioren 

Midgetgolftoernooi
door Guus Geebel

Op dinsdag 13 september werd op de midgetgolfbaan aan de Juli-
analaan in Bilthoven het jaarlijkse Senioren Midgetgolftoernooi ge-
houden. Onder de 27 deelnemers, die twee rondjes deden, waren vijf 
bekers te verdelen. Daarnaast kregen de beste man en vrouw een wis-
selbeker. Baaneigenaar Erik Polders die het toernooi sponsort reikte 
de prijzen uit.

Het toernooi is het hoogtepunt van het seizoen voor de senioren die van 
begin april tot eind oktober wekelijks van 10.00 tot 12.00 uur zonder 
competitie-element met elkaar midgetgolfen,. Erik Polders vertelt dat 
mensen tot op zeer hoge leeftijd de sport beoefenen. Het jaarlijkse toer-
nooi is de enige wedstrijd en werd voor de 46ste keer gehouden. 

Uitslagen 
Toernooiwinnaar werd Jan van Marlen die naast een beker ook de 
wisselbeker voor beste heer in ontvangst mocht nemen. Bram Hund 
werd tweede, derde Jaap Noorlander en vierde Marijke Penning. Zij 
kreeg ook de wisselbeker voor beste dame. Vijfde werd Arie Ap-
peldoorn. De wisselbekerwinnaars kregen ook een fles wijn. ‘In de 
wintertijd zien ze elkaar niet, daarom organiseren we in januari een 
gezellige dag met een lunch en bingo in Dorpsbistro Naast De Buren 
in Groenekan’, vertelt Erik Polders.

De toernooideelnemers met vooraan zittend de bekerwinnaars: v.l.n.r. 
Jan van Marlen, Bram Hund, Jaap Noorlander, Marijke Penning en 
Arie Appeldoorn. Helemaal rechts baaneigenaar Erik Polders.

Feestelijke middag bij de Zonnebloem 
In verband met de jaarlijkse Zonnebloemdag organiseerde de afdeling Maartensdijk onlangs 
een feestelijke koffiemiddag voor zijn gasten; deze keer in de wintertuin van Dijckstate met 

medewerking van Fred en de Samsonites (Bilthoven). 

Alhoewel de zaal officieel om twee 
uur open ging zaten de eerste gasten 
er al om kwart over een om maar 
een goeie plek vooraan in te nemen. 
Om twee uur werden de gasten ge-
trakteerd op koffie of thee met wat 
lekkers en om half drie begon het 
gezelschap met hun optreden.

Komisch
Fred droeg korte en komische ge-
dichtjes voor en de Samsonites (be-
staande uit Jitte Roosendaal, Millie 
de Jong, Peter Boss, Marijke de 
Groot, Peter Verpoorten en Yvonne 
Vermeulen) zongen heerlijke nos-
talgische liedjes, prachtig van toon 
en de zonnebloemgasten zongen 

en klapten vaak enthousiast mee. 
Na een eerste optreden van ruim 
drie kwartier volgde de pauze en 
werden de gasten van Zonnebloem 
Maartensdijk e.o. getrakteerd op 
een lekker glaasje. Hierna volgde 
het tweede gedeelte bestaande uit 
een quiz. De groep zong een be-
kend liedje uit de jaren ‘60 en ‘70 
en aan de hand hiervan werden vra-
gen gesteld. Via een bordje A of B 
wat men omhoog moest steken kon 
men zijn/haar keuze kenbaar ma-
ken. Tenslotte kwamen er toch een 
paar echte winnaars uit de bus die 
een fles advocaat of een blik koe-
ken in ontvangst mochten nemen. 

Sponsor
Geheel nieuw was het fenomeen 
dat de afdeling Maartensdijk een 
sponsor had gevonden voor deze 
middag. Dhr. Braas van Syscon 
Projectmanagement Training en 
Coaching uit Westbroek was de 
eerste sponsor die financieel mee-
hielp om deze middag gestalte te 
geven waarvoor het bestuur van de 
Zonnebloem hem zeer erkentelijk 
is, wat ook duidelijk even door de 
voorzitter Frans van Eck werd ver-
woord. Rond vijf uur was de mid-
dag ten einde en keerde iedereen 
tevreden huiswaarts. 

(Joop Vesters)
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Voordeel

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

449

099 299

2e 
halve 
prijs

Hollandse 
appels of 
peren
per kilo

Riblappen
500 gram

Roomboter 
appeltaart 
vers uit 
eigen oven
per stuk

Koopmans 
zoete 
bakmixen
2e halve prijs.

Geldig van don. 22 t/m zat. 25 sept. 2016
Prijswijzigingen, drukfouten 

en uitverkocht voorbehouden School spaaractie loopt nog t/m 11 okt.

* Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/sparenvoorjeschool

    Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31                                          

Elke school kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom stelt Jumbo onder 

de deelnemende basisscholen in Maartensdijk en omstreken € 7.500,- beschikbaar. 

Bij iedere 10 euro* aan boodschappen krijg je t/m dinsdag 11 oktober 2016 een 

schoolpunt met een unieke code die je op jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt 

geven aan de deelnemende school van jouw keuze. Aan het einde van de actie wordt 

€ 7.500,- verdeeld over alle deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen 

schoolpunten. Dus spaar mee om de spaardoelen van jouw school waar te maken!

JUMBO VERDEELT
€7.500.-

  IN MAARTENSDIJK EN 
OMSTREKEN 



 De Vierklank 9 21 september 2016

Dick van Voorst uitzonderlijk 
en kleurrijk persoon

door Guus Geebel

Zuiver fluitend loopt Dick van Voorst met een rollator naar een zitruimte in verpleeg- en 
verzorgingshuis De Wijngaard in Bosch en Duin. Hij kwam daar na een val thuis terecht Samen 

met zijn zoon Lars wil de veelzijdige kunstenaar graag wat vertellen over zijn boeiende leven.

Dick Alexander van Voorst werd 
in 1922 geboren in Velzen. Hij 
groeide op in Amsterdam en deed 
daar na de middelbare school een 
opleiding aan het Instituut voor 
Kunstnijverheidsonderwijs, wat nu 
de Gerrit Rietveld Academie is. Hij 
bekwaamde zich in beeldhouwen, 
tekenen, pentekenen en kunstnij-
verheid. Van Voorst schreef een 
boek over werken met golfkarton 
dat ook in Frankrijk en Denemar-
ken is uitgeven. Met uitzonde-
ring van enkele jaren in de oorlog 
werkte Dick van Voorst van 1937 
tot 1958 als hoofddecorateur bij 
Vroom en Dreesmann in Amster-
dam. ‘De mooiste versiering die ik 
toen gemaakt heb was direct na de 
bevrijding. Toen heb ik op de gevel 
van V & D in Amsterdam van de V 
en de D Victory Day gemaakt.’
 
Oorlog
In de oorlog werd Dick van Voorst 
door de Duitsers opgepakt en in 
Duitsland enkele jaren tewerkge-
steld bij de instrumentenfabriek 
ASKANIA in Berlijn. De stad werd 
regelmatig gebombardeerd en de 
fabriek werd daarom eind 1944 
verplaatst naar zoutmijnen in Been-
dorf. Daar was het diep onder de 

grond veilig. ‘We kwamen terecht 
in barakken die door de Duitsers 
verdeeld waren voor Nederlanders, 
Fransen, Duitsers, Tsjechen, Polen 
en Russen. Als we niet hoefden te 
werken en ik kwam langs het ge-
deelte van de Tsjechen, Polen of 
Russen, dan hoorde ik ze vaak zin-
gen. Dat vond ik zo mooi en boei-
end dat ik er naar binnen gegaan 
ben. Vooral bij de Tsjechen, want 
die spraken wat Duits. Enkelen zijn 
vrienden voor vele jaren gewor-
den. Ik leerde van hen een lied over 
Praag.’ Zoon Lars van Voorst speelt 
op dat moment op de piano Krásná 
Praha, dat Mooi Praag betekent. 
Dick van Voorst fluit ontroerd de 
melodie mee.

Werkplaats
Op verzoek van zijn tekenleraar 
Ab Meilink solliciteerde Dick van 
Voorst op een vacature bij de Werk-
plaats Kindergemeenschap. Hij 
werd in daar in 1958 docent hand-
vaardigheid. Het werk deed hij met 
veel plezier. ‘Kinderen kwamen 
graag naar de les. Eigenlijk gaf ik 
geen les, maar ik droeg mogelijkhe-
den aan waaruit ik de leerlingen liet 
kiezen. Als ze dan gekozen hadden 
zei ik nooit je moet dit of je moet 

dat. Ik gaf wel aan hoe ze bijvoor-
beeld het beste een mes vast konden 
houden. Ik inspireerde ze en daar 
gaat het om.’ In 1998 ging hij met 
pensioen. ‘Het officiële afscheid 
was ongelooflijk. Het was een af-
scheid met een hele grote A. Heel 
anders dan ik ooit van collega’s had 
meegemaakt. Wat was dat gewel-
dig. Daarmee lieten ze blijken hoe 
ze het gewaardeerd hebben.’ Lars 
van Voorst: ‘De manier waarop 
mijn vader les gaf op De Werkplaats 
was zoals Kees Boeke het ooit be-
doelde. De leerling is belangrijk en 
wij zijn slechts de medewerker om 
van die leerling een goed persoon 
te maken.’ Lars is in de voetsporen 
van zijn vader getreden en was ook 
leraar handvaardigheid, tekenen en 
techniek. ‘Ik gaf op zijn manier les 
en dat begrepen andere scholen wel 
eens niet.’ Lars kwam als tienjarige 
van een Amsterdamse school naar 
de Kees Boekeschool. ‘Het was een 
verademing en toen dacht ik, zo kan 
het dus ook.’

Maquettes
Dick van Voorst vervaardigde van 
waardeloos materiaal fraaie kunst-
werken. Hij maakte prachtige ma-
quettes, onder andere van Jagtlust. 

Verder maakte hij maquettes van 
villa’s van rond de eeuwwisseling 
en ouder. Bij Makelaardij Bohan 
aan de Maliebaan in Utrecht werd 
eens een expositie gehouden van 
twaalf van zijn werken. De ten-
toonstelling werd geopend door de 
toenmalige Commissaris van de 
Koningin. ‘De makelaar zei toen 
nog nooit zulke mooie maquet-
tes gezien te hebben.’ Van Voorst 
heeft verschillende tentoonstellin-
gen gehad. Zo exposeerde hij in De 
Biltsche Hoek en het gemeentehuis 
van Leersum. Hij verkocht ook wel 
eens werken, maar hij vond het 
daarna altijd jammer als de werken 
er niet meer waren.
Hij had ook contacten met andere 
Biltse kunstenaars en was lid van 
Kunstkring BeeKk. Daarnaast was 
Dick van Voorst actief in de Noor-
derkerk en de Woudkapel in Biltho-

ven. Hij zong er en verzorgde Bij-
bellezingen. 

Chapeau-penning
Op 30 april 2006 ontving Dick 
van Voorst in de Noorderkerk voor 
zijn vele activiteiten voor de Biltse 
gemeenschap uit handen van bur-
gemeester Tchernoff de Chapeau-
penning van de gemeente De Bilt. 
Tchernoff vertelde dat hij wist dat 
Van Voorst ook Russische liederen 
zingt, maar had ze hem nog nooit 
horen zingen. Hij maakte dit in de 
kerk goed met een lied over een lief 
meisje. ‘Want dat gaat het in Rus-
sische liederen altijd over.’ Domi-
nee van den Beld roemde tijdens de 
uitreiking van de Chapeau-penning 
Dick van Voorst om zijn nooit af-
latende inzet. ‘Als je hem vandaag 
wat vraagt heeft hij het gisteren al 
gedaan.’

Op 30 april 2006 ontving Dick van Voorst de Chapeau-penning van de 
gemeente De Bilt.

Zorgzame buurten 
Mens De Bilt organiseert op dins-
dagavond 11 oktober een bijeen-
komst rond het thema burgerparti-
cipatie en buurtinitiatieven om te 
komen tot ‘Zorgzame buurten’. Er 
zijn vier verschillende bewonersi-
nitiatieven bereid gevonden om op 
deze avond hun ervaringen te de-
len, namelijk ‘de Essenkamp’ (op-
vang statushouders), Weeshuis van 
de Kunst, buurtmoestuin de Biltse 
Biet en speeltuin Maurice Maeter-
linckweg. 

De initiatiefnemers vertellen over 
hun aanpak, waar ze tegenaan gelo-
pen zijn en wat hun initiatief tot een 
succes heeft gemaakt. Gezamenlijk 
wordt er gekeken wat er nodig is 
om nieuwe bewonersinitiatieven in 
de gemeente De Bilt te laten slagen. 
Wethouder Anne Brommersma 
zal deze avond aanwezig zijn. De 
avond is bedoeld voor iedereen die 
mee wil bouwen aan gezonde en 
energieke buurten in gemeente De 
Bilt. Buurten waar het normaal is 

om naar elkaar om te zien en waar 
mensen zo lang en prettig mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Netwerk
De netwerkavond vindt plaats op 
dinsdag 11 oktober van 19.30 tot 
21.30u in Wijkrestaurant Bij de 
Tijd, (Prof. Dr. H. Kamerlingh On-
nesweg 14, De Bilt). 
Liefst vooraf aanmelden 
a.meeuws@mensdebilt.nl of 
tel.030-7440595. 

Nobelprijs VN Militairen
door Henk van de Bunt

In 1988 is aan de dertien VN-vredesmachten die in de periode van 1948 tot 1988 een 
vredesoperatie uitvoerden, de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. In de jaren tot 1988 heeft 

Nederland deelgenomen aan acht van die VN-vredesmissies.

Als erkenning voor de ruim 9.000 
Nederlandse veteranen van die acht 
vredesmachten heeft de minister 
van Defensie besloten een draag-
insigne ‘Nobelprijs VN militairen’ 
in te stellen. Het ontwerp van het 
draaginsigne, het bijbehorende 
instellingsbesluit en de verstrek-
king is in samenwerking met onder 
andere de Nederlandse UNIFIL-
vereniging uitgewerkt. Van de ve-
teranen die recht hebben op het 
draaginsigne maakt ruim 95% na-
melijk deel uit van UNIFIL (1979-
1985). Zowel veteranen als nabe-
staanden van veteranen konden het 
draaginsigne aanvragen. 

Lezing over oorlogen
Dinsdag 13 september verzorgde de Maartensdijkse historicus 

Anne Doedens in Bouwmans Boekhandel aan de Hessenweg 
in De Bilt een lezing over het thema ‘Oorlog ver weg en dicht 
bij’. Het gaat met name over een reeks onlangs verschenen en 

te verschijnen oorlogsdossiers. 

Doedens ging tijdens deze lezing onder meer in op belangrijke oor-
logsmonumenten in De Bilt. Zijn belangstelling richt zich de afgelo-
pen jaren niet alleen op het ‘grote’ (militaire) Biltse verleden, maar 
ook op oorlogen waarin Nederland verwikkeld was. Deze lezing 
ging naast Biltse oorlogsmonumenten (van de Slag bij Westbroek 
tot de forten van de Waterlinie) ook over de bloedige oorlogen met 
Engeland (de tocht naar Chatham) en de ondergang van Karel Door-
man. Beide gebeurtenissen zullen volgend jaar in Nederland uitge-
breid herdacht worden. De lezing duurde iets meer dan 50 minuten 
en na afloop werd er nog uitvoering na gepraat onder het genot van 
een drankje.

Er waren 30 mensen op de lezing afgekomen en ze genoten niet alleen 
van het verhaal dat verteld werd maar ook van de airco. 

[foto Reyn Schuurman]

De gemeente De Bilt nodigde de veteranen die aan bovengenoemde missies hebben deelgenomen uit om het 
insigne op het gemeentehuis uit te reiken, in ontvangst te nemen. Naast burgemeester Gerritsen v.l.n.r. R. van 
Hugten, J. P. Stam, J.C. de Jong, J.M. Snel en C. Vermeulen.



10
Zaterdag 24 én zondag 25 september

Beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur

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

Welkom bij het leukste evenement van september 2016. 
Twee dagen lang kijken, doen, proeven, beleven en genieten voor jong en oud.

• Gezellige braderie
• Knuffeldierenboerderij
• Schilderen bij Henk de houthakker
• De Doe-avonden kraam
• De Santékraam, gezonde 
 smakelijkheden uit eigen tuin
• De knutseltafel
• Hoejemoesnoeie snoeidemonstraties
• Heerlijkheden van herberg De Kastelein
• Haringkraam
• Kinderactiviteiten bij 
 Tante Thea (zaterdag)

ONZE 
SUPER-SEPTEMBER 

AANBIEDING
25% KORTING OP 

ALLE BUITENPLANTEN
GELDT OOK TIJDENS HET 

HERFSTWEEKEND

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KALFSRIBLAPJES

Voor de liefhebbers, om kort zachtjes te stoven met 

een beetje citroen; ca. 75 min. stoven
500 gram 9,95

SCHOUDERFILETROLLADE

Puur Durovlees; handgeknoopt. gekruid & gezouten; 

ca. 90 minuten op 150°C in de oven
500 gram 5,95

LAMSRIBKOTELETJES

De lekkerste, iets doorregen, gemarineerd met een 

kruidenbotermelange; rosé bakken
100 gram 2,15

RUNDERBRAADLAPJES

Van onze eigen Utrechtse heuvelrug, lekker mager en 

mals; ca. 75 min. braden
500 gram 7,50

BRUSSELSE KIPFILET

Met o.a. gemarineerde kipfilet, kruidencrème, met 

rauw ham omwikkeld, ca. 12-15 min braden
100 gram 1,45

THAISE KIP WOK BLOKJES

Om kort en fel te wokken, met o.a. paprika, aubergine 

en gemarineerde kipfilet, lekker met rijst
500 gram 5,95
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 19 september t/m zaterdag 24 september. Zetfouten voorbehouden.

Arthur del Prado (1931-2016)
Genie van de chipindustrie

Bilthovenaar Arthur del Prado, grondlegger van ASM, is overleden. Dat staat op de website 
van de internationaal vermaarde chipmachinebouwer. Hij wordt gezien als de grondlegger 

van de industrie voor de bouw van computerchips.
Sinds het eerste octrooi op de 
elektronenbuis in 1904, is er tien-
tallen jaren weinig veranderd aan 
de mogelijkheden om apparaten 
te bouwen die van de elektronen-
buizen gebruik maakten, zoals de 
radio en de televisie. De eerste 
elektronenbuis was een diode, dus 
met twee elementen, elektrode 
genaamd; vervolgens kwamen de 
triode (drie elektroden), de pen-
thode (met vijf elektroden) enzo-
voorts. De apparaten waren groot 
en onhandelbaar en hadden een 
lange opwarmtijd nodig.

In 1947 werd de germaniumtran-
sistor uitgevonden. Deze was wel 
tien maal zo klein als de elek-
tronenbuis, werd niet warm en 
maakte kleine apparatuur zoals 
de transistorradio mogelijk. In 
1954 volgde de ontdekking van 
de siliciumtransistor, waardoor 
grotere vermogens mogelijk wer-
den. In de jaren vijftig kwamen 
de zogenaamde operationele ver-
sterkers in zwang, kleine blokjes 
van 3x3x1 cm, waarin transito-
ren, weerstanden en condensa-
toren samengebracht waren. Dit 
was de eerste vorm van minia-
turisering. Een verdere vorm is 
het integrated circuit, ic of chip. 
Hierbij worden de verschillende 
elektronische componenten niet 
meer driedimensionaal, maar 
tweedimensionaal op een print-

plaat aangebracht. Daarna volgde 
de ontwikkeling dat alle compo-
nenten en de verbindingen ge-
integreerd op een plak silicium 
worden geplaatst. Dit nu maakte 
de verregaande miniaturisatie van 
de apparatuur mogelijk. Denk aan 
de smartphone, tv, satellietnavi-
gatie en wifi. De eerste bedrijven 
die dit ontwikkelden waren Texas 
Instruments in Dallas, Texas en 
Fairchild Semiconductor. Uit dit 
laatste bedrijf, opgericht in 1957, 
zouden gedurende 20 jaar 65 chip-
bedrijven voortkomen, samen de 
Silicon Valley vormend.

Batavia
Arthur del Prado werd in 1931 ge-
boren in Batavia, Nederlands-Indië 
en verbleef in de oorlogstijd in zijn 
eentje in een Jappenkamp. Na de 
oorlog studeerde hij scheikunde 
in Twente, economie in Amster-

dam en Harvard Business School 
in Cambridge, VS. Del Prado ont-
dekte vanuit Harvard de chipindus-
trie in Silicon Valley en hij bouwde 
vanuit Naarden en later vanuit Bilt-
hoven aan een Europees netwerk 
voor toeleveranciers aan chipfabri-
kanten. In 1964 richtte hij in Ad-
vanced Semiconductor Materials 
op. Del Prado was de grondlegger 
van de Europese chipindustrie. De 
eerder genoemde plakken silicium 
werden vanaf 1971 bij ASMI ge-
maakt door de opdamptechniek. 
In 1975 werd ASM Asia opgericht, 
later ASM Pacific Technology ge-
naamd. In 1976 volgde ASM Ame-
rica, vlakbij Motorola in Phoenix, 
Arizona en daarmee werd ASM in 
de VS een leverancier van Neder-
landse apparatuur.
In 1984 werd door Del Prado sa-
men met Philips ASM Lithografie 
in Veldhoven opgericht. Dit be-
drijf is heden ten dage de grootste 
leveranciers van machines voor 
de chipindustrie. Er werken bijna 
15.000 mensen. Bij ASMI werken 
ongeveer 1.660. Het hoofdkantoor 
staat in Almere. Del Prada was een 
gedreven, maar publiciteitsschu-
we man. Hij werd omschreven als 
een charmante man. Hij kan ver-
geleken worden met grootheden 
als Anthony Fokker en de broers 
Gerard en Anton Philips. Arthur 
del Prado overleed 9 september 
in Bilthoven.    (Rob Herber)

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

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

Out� ts Boots Accessories

De nieuwe collectie is binnen

Proef de sfeer bij BotaBoots
- altijd gezellig
- eindeloos combineren
- persoonlijk advies

Onze labels: BotaBoots, Riani, Caroline Biss, Silver, Deha, 
Milestone, Mos Mosh, Mala Alisha, Ikki en Minnetonka

Blessed by
Comfort
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Schaapjes op het droge

Sinds 13 september heeft het Centrum voor Bedrijfsopvolging (in het 
voormalig gemeentehuis van Maartensdijk) in haar tuintje hoog be-
zoek. De speciale gasten (van de overkant) zijn aan het logeren. Het 
spandoek erachter verklaart alles. [foto Walter Eijndhoven]

Uitbreiding Jumbo Jelle Farenhorst 
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 1 oktober om 18.00 uur sluit de Jumbo aan het Maertensplein in Maartensdijk voor 
even haar deuren. In de week daaropvolgend vindt een flinke verbouwing plaats. Het pand 

van de voormalige naastliggende fietswinkel wordt bij de huidige zaak betrokken waarmee de 
winkeloppervlakte met 200 m2 wordt vergroot. Vanaf vrijdag 7 oktober is de klant van harte 

weer welkom in de vernieuwde Jumbo.

‘Van zowel onszelf, als van onze 
klanten was meer ruimte in de win-
kel een grote wens, zowel meer 
ruimte om te winkelen, als meer 
ruimte voor de producten’. Aan het 
woord is Jelle Farenhorst, eigenaar 
van de Jumbo aan het Maertens-
plein. Wiljanda Farenhorst vult 
haar man aan: ‘Weer verbouwen 
zat, na twee jaar als Jumbo open te 
zijn, nog niet in de planning, maar 
deze kans hebben wij met beide 
handen aangegrepen’. Jelle Faren-
horst vervolgt: ‘Wij zijn blij met 
deze uitbreiding van 200 m2, ook 
om een breder productassortiment 
aan te kunnen bieden. Zo hadden 
wij bijvoorbeeld één plank met glu-
tenvrije producten, straks zijn dat 
er acht. En ook de biologische pro-

ducten gaan van één naar twee me-
ter breed. Daarnaast worden veel 
andere productgroepen uitgebreid. 
Daarmee hopen wij dat onze klan-
ten al hun boodschappen in onze 
winkel kunnen doen’. 

Verbouwen
‘Wij sluiten zaterdag 1 oktober al 
om 18.00 uur om tijdens de avon-
duren de hele winkel te kunnen 
leeghalen. Maandagochtend kan 
de verbouwing dan direct op tijd 
beginnen, zodat wij de winkel zo 
kort mogelijk hoeven te sluiten. 
Gelukkig kunnen wij in het nieuwe 
gedeelte al achter de schermen be-
ginnen met de verbouwing tijdens 
openingsuren. Zo is het grote sloop-
werk in dat pand al afgerond en ligt 

de nieuwe tegelvloer er al in’. 

Pup
Tijdens de werkzaamheden van 3 
t/m 6 oktober blijft de PUP (Pick 
Up Point) wel open. Klanten kun-
nen hun online bestelde boodschap-
pen gewoon komen afhalen in de 
winkel, vanaf 16.00 uur. Er is in 
korte tijd nog veel werk te verzet-
ten. Vrijdag 7 oktober om 8.00 uur 
is de winkel weer open. Farenhorst: 
‘Iedere klant krijgt op vrijdag 7 en/
of zaterdag 8 oktober bij besteding 
van 25 euro aan boodschappen een 
gratis pak stroopwafels, om de her-
opening te vieren. Wij hopen dat de 
klant tevreden zal zijn met de uit-
breiding van de winkel. Wiljanda 
en ik in ieder geval wel’. 

Vragen over enquête 
zondagsopenstelling

Vanaf 1 september wordt er een pilot voor 
zondagsopstelling van winkels in De Bilt uitgevoerd. 

Inwoners, ondernemers en omwonenden hebben recent 
een enquête ontvangen om een nulmeting uit te voeren. De 
CDA-fractie heeft in de raadscommissievergadering van 

15 september vragen gesteld over deze enquête.

In een vergelijking met andere raadsleden en buurtgenoten bleek, dat 
iedereen hetzelfde wachtwoord heeft ontvangen om de enquête online 
in te vullen. Dit betekent, dat partijen hun achterban kunnen oproe-
pen, om zo vaak en onder welke naam dan ook de enquête in te vullen. 
Het onderzoeksbureau stelt namelijk in de begeleidende brief, dat de 
individuele gegevens niet aan de gemeente worden overlegd, dus van 
controle naar fictieve personen is geen sprake.

Vragen
Fractievoorzitter Werner de Groot: ‘Het CDA wil graag betrouwbare 
informatie op basis waarvan de pilot kan worden geëvalueerd. Wij 
vragen ons sterk af of dit met deze manier van enquêteren wel het 
geval is’. Helaas was verantwoordelijk wethouder Van Hulst tijdens 
de vergadering verhinderd en worden de vragen later schriftelijk be-
antwoord.

Opfrisbeurt computerapparatuur
Homayun Sharifi van Computerhulp Midden Nederland (CMN) is met zijn blauwe auto in deze 

regio een bekende verschijning. Hij biedt 24/7 computerhulp en ondersteuning aan huis en is 
over het algemeen snel ter plekke.

CMN is gespecialiseerd in hulp 
aan huis. Het grote voordeel daar-
van is dat alle data gewoon op 
de computer kan blijven staan 
en de apparatuur geen zwervend 
bestaan in een grote organisatie 
krijgt. Computerhulp aan huis 
kan bestaan uit het verwijderen 
van virussen, het installeren van 
software maar ook het upgraden 
van een computer. Bij upgraden 
wordt de computer opgeschoond 
en bestanden die het functioneren 
vertragen worden verwijderd. Af-
sluitend vindt over het algemeen 
een beveiliging plaats waardoor 
het risico op virussen en andere 
ongewenste zaken geminimali-
seerd wordt. 

Nieuw leven
CMN weet ook gebruikte (zake-
lijke) computers en laptops weer 
nieuw leven in te blazen. Uitge-
rust met de nieuwste office pro-
grammatuur doen ze prima dienst 
als computer voor school. Daar-
naast levert CMN ook nieuwe of 

gebruikte (refurbished) appara-
tuur. Refurbished apparatuur is 
afkomstig uit het bedrijfsleven 
waar computers vaak vroegtijdig 
worden vervangen. De computer 
wordt van binnen en van buiten 
grondig schoongemaakt, externe 
bedrijfskenmerken worden ver-
wijderd en alle oude data wordt 
er met behulp gecertificeerde data 
wiping afgehaald. Wat overblijft 
is een tweedehands computer met 
de kwaliteit van een nieuwe.

Computerhulp Midden Nederland 
staat 7 dagen per week 24 uur per 
dag klaar bij computercalamitei-
ten. ‘Als het echt moet, ben ik er’, 
stelt Homayun. 
Kijk voor meer informatie op 
www.computerhulpmiddenneder-
land.nl, bel 06-24807945 of kijk 
in de bedrijvengids van De Vier-
klank.

Computerhulp Midden Nederland 
levert hulp aan huis.

Jelle en Wiljanda zijn blij met de extra vierkante meters die straks bij de zaak getrokken worden.
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WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

E E N  D I E P V R I E S  I S  M A AT W E R K !

De vriezer kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. De juiste 
capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te verwach-
ten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. Dat 
kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij die 
fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

Ruigenhoeksedijk 21
3737 MP Groenekan
Tel: 0346-212412 (Groenekan) 

Tel: 0346- 212032 (Maartensdijk)
info@ff visscher.nl
www.ff visscher.nl 

Terug in vorm 
na de 

zomervakanti e!
9 dagen reiniging van het lichaam op basis van Aloë Vera! Deze 9-daagse kick-
start geeft u enorme energie-boost in aanloop naar een lichaam dat in balans 
is. 10 mensen bij Fysio Fitness Visscher hebben onlangs de kuur gedaan en 
iedereen merkte direct de positieve effecten, zoals het weer passen van die 
oude lievelings-spijkerbroek, bewustwording van een gezonde leefstijl, kwali-
tatief beter slapen en een beter effect van het sporten.
Bij aankoop van C9 biedt Fysio Fitness Visscher u het volgende,GRATIS, aan:

* 9 dagen gratis sporten (vanaf de start van C9)
* Gratis meting op dag 1,3,6 en 9 van de kuur
* Op maat gemaakt trainingsprogramma onder begeleiding.

Bestel  nu op www.bit.do/ffvisscherfitprogramma

Voor informatie kunt u bellen 0346-212412 of gezellig langskomen!

Voor een aantal wijken in Bilthoven zijn we op zoek
naar serieuze bezorgers! Iets voor jou?

Bel dan 0346 21 19 92 of mail naar info@vierklank.nl
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Nederlands Kampioene richt 
etalage Zandbergen in

door Walter Eijndhoven

Blij verrast was Henny Zandbergen, eigenaresse van de dierenwinkel aan de Looydijk in De 
Bilt. Haar etalage werd uitgekozen door Worldskills Netherlands om ingericht te worden door 

Nederlands kampioene Pien Hoveling uit Zaandam. Samen met haar lerares van school, Nimeto 
in Utrecht en medewerkers van Worldskills Netherlands kwam zij een hele dag naar De Bilt.

‘Ongeveer twee maanden geleden 
werd ik gebeld door Worldskills 
Netherlands, met de vraag of ik de 
etalage van mijn dierenwinkel op-
nieuw wilde laten inrichten door 
Pien Hoveling, Nederlands kam-
pioene Etaleren’. Aan het woord 
is Henny Zandbergen, eigenaresse 

van de dierenzaak aan de Looy-
dijk in De Bilt. Zij vervolgt haar 
verhaal: ‘Dat leek mij heel leuk en 
ik heb natuurlijk direct ingestemd. 
Het bijzondere is dat ik helemaal 
niet weet hoe de etalage eruit komt 
te zien, dus ik ben wel benieuwd 
naar het eindresultaat’.

Skills heroes
Tijdens het etaleren hangt inder-
daad een laken in de winkel, zo-
dat niets te zien is van wat zich 
daarachter allemaal afspeelt. 
Buiten de winkel zijn medewer-
kers van Worldskills druk aan het 
filmen, om uiteindelijk alles op 

YouTube te zetten. Muriël Mari-
man, medewerkster van Worlds-
kills Netherlands vult aan: ‘Wij 
organiseren vakwedstrijden voor 
studenten van het MBO, bij ons 
“Skills Heroes” genoemd. Als je 
bijvoorbeeld timmerman, kok, 
etaleur, lasser, verpleger of web-
designer wilt worden, kun je je 
via onze website opgeven en mee-
doen aan wedstrijden. Bij de vak-
wedstrijden ga je de competitie 
aan met studenten op jouw school 
en van andere scholen, binnen 
jouw eigen vakgebied. Je krijgt 
uitdagende opdrachten die binnen 
een bepaalde tijd af moeten zijn. 
Skills heroes bestaat uit drie etap-
pes: een voorronde op je school, 
een kwalificatiewedstrijd en de 
nationale finale. Win je de finale? 
Dan ben je Nederlands kampioen 
binnen jouw beroep. Dit jaar is 
Pien Hoveling Nederlands kampi-
oen etaleren geworden’. Maar zij 
gaat voor meer. Aan het eind van 
het jaar hoopt zij in Göteborg in 
Zweden zelfs Europees kampioen 
te worden. 

Blinddoek
Gesloopt was Zandbergen aan het 
eind van de dag. Zandbergen: ‘Pien 
was vanmorgen al om half negen 
bij mij in de winkel om voorberei-
dingen te doen en rond 13.00 uur 
begonnen zij met filmen. Ruim vier 
uur zijn zes mensen beziggeweest 
voor een filmpje van 3 minuten op 
YouTube. Ongelooflijk hè? Veel 
klanten heb ik vandaag niet gehad. 
Iedereen liep mijn zaak snel voor-
bij. Dachten zeker dat iemand mij 
had overvallen, met al die mensen 
en camera’s in en rond de winkel, 
haha’. Aan het eind van de dag 
werd Zandbergen geblinddoekt 
naar de etalage gebracht. Pas toen 
mocht zij zien hoe het was gewor-
den. Zandbergen: ‘Ik ben blij met 
het resultaat, er is echt over nage-
dacht. De rondingen op het raam 
komen weer terug in de etalage. 
heel mooi. De etalage blijft in ieder 
geval tot en met Dierendag intact, 
dus ik hoop dat velen Pien’s werk 
komen bewonderen’. Het filmpje is 
te zien via de Facebookpagina van 
Worldskills Netherlands.

Repair Cafe Bilthoven 
bij WVT

Op zaterdag 24 september is het eerste Repair Café van het nieuwe 
seizoen. Repair Café Bilthoven is in september 2011 gestart als een van 
de eerste Repair Café’s in Nederland. Je bent er van harte welkom om 
jouw kapotte spullen te komen repareren met hulp van lokale reparatie-
deskundigen. Zij helpen bij het repareren van kleding, elektrische ap-
paraten, computers, fietsen, houtwerk en speelgoed. Voor de kinderen is 
er een knutseltafel waar zij, onder deskundige begeleiding, de mooiste 
dingen kunnen maken van recyclemateriaal. 
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. Locatie: WVT, 
Talinglaan 10 in Bilthoven, Tijd: 11.00 tot 15.00u. 

Heropening 
Wereldwinkel De Bilt 

Dit najaar bestaat Wereldwinkel De Bilt 15 jaar. Dit wordt gevierd 
met een compleet vernieuwde winkel. Van 19 t/m 23 september is de 
Wereldwinkel gesloten. De hele week zijn medewerkers bezig met het 
leeghalen, klussen en opnieuw inrichten. Op 24 september wordt de 
winkel om 11.00 uur feestelijk heropend. Er is de hele middag muziek 
en er zijn speciale acties voor klanten in de winkel: 25% op het gehele 
non-food assortiment en bij aankoop van ten minste € 10,- een gratis 
Tony’s Chocolonely reep t.w.v. € 2,75.

Parketvloeren op de Hessenweg
Sinds april is in De Bilt de showroom van Hazekamp Parketvloeren te vinden. In het pand aan 

de Hessenweg 4 vindt u alles op het gebied van houten vloeren.

In de ruime, maar huiselijk inge-
richte showroom is een ruim as-
sortiment parketvloeren uitgestald. 
Van de traditionele, ambachtelijk 
gelegde vloeren zoals visgraat en 
andere patroonvloeren tot lande-
lijk ogende plankenvloeren in di-
verse legvormen, houtsoorten en 
afwerkingen. Ook laminaat- en 
pvc vloeren zijn leverbaar bij Ha-
zekamp. 

Kwaliteit
Hazekamp Parketvloeren heeft al 
bijna 20 jaar ervaring in het leggen 
en renoveren van parketvloeren. In 

deze jaren zijn service, expertise en 
vakmanschap de pijlers waarmee 
zij hun sporen hebben verdiend. 
Alle werkzaamheden worden uitge-
voerd door eigen medewerkers. De 
klanten zien een vertrouwd gezicht 
terug en Hazekamp kan kwaliteit 
waarborgen. Wie liever de vloer 
zelf legt is uiteraard ook van harte 
welkom. Hazekamp levert dan des-
gewenst graag advies.

Onderhoud
‘Bestaande vloeren schuren, rei-
nigen of renoveren is altijd een 
dankbare klus’, meldt Marcel Ha-

zekamp. ‘Dat doen we met veel 
aandacht en leveren de vloer graag 
“als nieuw” weer op’. Voor nazorg 
en onderhoud is ruime keuze uit de 
beste middelen verkrijgbaar in de 
showroom.

Openingstijden
De showroom is geopend op don-
derdag en vrijdag van 10.00 uur tot 
18.00 uur en zaterdag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. Wilt u liever op een 
andere dag komen, dan kunt u een 
afspraak maken via 030 – 633 26 
91 of 06 – 55 87 67 79. Zie ook ha-
zekampparket.nl 

De etalage van Zandbergen krijgt een kampioens-make-over.

De showroom van Hazekamp biedt uitgebreide inspiratiemogelijkheden.

Oktoberfest in De Bilt

De sporthal het HF Witte Centrum in De Bilt is zaterdag 8 oktober weer omgetoverd tot een heuse okto-
berfest tent, waar bezoekers die avond gastvrij ontvangen worden door de Local Heroes in Leder hosen 
en Dirndl’s. Er is een avondvullend programma met gastoptredens van Lustige Lud, Otto & Gustav en 
nog veel meer. Er zijn nog kaarten te bestellen via: www.localheroesdebilt.nl of via Café van Miltenburg 
of in het H.F. Witte Centrum.       (foto Hans Lebbe)
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Art Traverse-expositie
Zondag was er de opening van een expositie van 2 kunstenaars in de 
mooie Traverse van het gemeentehuis. De openingshandeling werd 
verricht door prof. Dr. Dop Bär. Hij vertelde beeldend over het werk 
van de kunstenaars Willem Noyons en Bert Keller. Dop Bär is weten-
schapper met een grote passie voor kunst. Hij hield een boeiend ver-
haal over hoe kunst en wetenschap elkaar kunnen beïnvloeden. Willem 
Noyons maakt beelden en penningen. Vooral zijn glassculpturen zijn 
indrukwekkend. Bert Keller is graficus. De vooral bijzondere techniek 
van mezzotint op doek inspireerden vele bezoekers. De werken zijn 
nog tot 8 november te bewonderen in de Traverse.           (Frans Poot)

Links Willem Noyons en rechts Bert Keller (foto Abe Postema).

Cultureel festijn
Voor de negende keer vindt zaterdag 27 september het cultureel 
festijn ‘Tienhoven Toont Kunst Klank Kleur’ plaats. Ook dit jaar 
is er veel te horen en te zien in de kunstzinnige dorpen Oud Maars-
seveen en Tienhoven. 

Tienhoven is een creatief dorp, dat blijkt wel uit het aantal deelnemers 
van het jaarlijkse terugkerende cultuurfestijn. Verzamelaars, kunste-
naars en muzikanten zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen. 
Inmiddels is het evenement het dorp ontgroeid, bezoekers komen zelfs 
van ver buiten de regio. 

Vredegoed
Om 10.30 uur starten de activiteiten en worden de deuren geopend 
van het ‘Schaatsmuseum’, ‘Streekmuseum Vredegoed’ en het kruide-
niersmuseum ‘Het Winkeltje’. Ook de overige deelnemers, herken-
baar aan de Nederlandse vlag en ballonnen, openen de ‘deuren’ van 
hun verzameling, hobby of muzikaliteit. De molenaar van ‘De Trouwe 
Wachter’ vertelt spannende verhalen en ook een tochtje met de brand-
weerauto, de hinnikwagen of een vaartocht op de Tienhovense plas-
sen behoort weer tot de mogelijkheden. In de Protestantse kerk is een 
unieke verzameling van doopkleding. Tussen 10.30 en 16.00 uur vin-
den diverse muziekoptredens plaats. Orkest SDG-Tienhoven sluit het 
culturele festijn af met een swingend concert om 16.30 uur bij Streek-
museum Vredegoed aan de Heuvellaan 7 te Oud Maarsseveen. Voor 
meer info: Elly Methorst, tel. 0346 281903/06 14644795 of via e-mail: 
info@tienhoventoontl.nl.

Verschijnselen
Galerie Ruimte voor Kunst, Dorpsstraat 42 in De Bilt exposeert van 23 
september tot en met 15 oktober werk van beeldend kunstenaar Jozé ten 
Have. De tentoonstelling wordt feestelijk geopend op zaterdag 24 sep-
tember om 17.00 uur. Al jaren werkt Jozé ten Have als lichtontwerper 
voor Kunst en Licht en Glas. De openingstijden van de expositie zijn 
vrijdag 23 september van 14.00 tot 18.00 uur zaterdag 24 september 
van 11.00 tot 18.00 uur en zondag 25 september van 12.00 tot 17.00 uur 
en vervolgens donderdags van 14.00 tot 18.00 uur, vrijdags van 11.00 
tot 18.00 uur en zaterdags van 11.00 tot 17.00 uur. 

Werk van Jozé ten Have.

Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
27 september

2016

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen. 

* U krijgt 50% korting op de totaalprijs

SPAAR MEE VOOR
GRATIS STICKERS
& ZACHTE KNUFFELS!
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Alle soorten, 2 stuks
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Verkeerspraktijkles op Patioschool
Dinsdag 13 september hebben de leerlingen van groep 7 en groep 8 van Patioschool De Kleine 

Prins de ‘Veilig op Weg’-les gekregen. Ieder jaar zijn er in het verkeer een aantal ongelukken in 
de dode hoek te betreuren. Vooral scholieren zijn een kwetsbare groep in het verkeer.

’Veilig op Weg’ is het grootste 
dode hoek lesproject in Nederland 
en uniek in Europa. Jaarlijks wor-
den door TLN, VVN en alle Veilig 
op Weg partners, zo’n 1500 basis-
scholen bezocht. Waar kinderen en 
grote voertuigen elkaar ontmoe-
ten, kunnen gevaarlijke situaties 
ontstaan.  Daarom is voorlichting 
letterlijk van levensbelang, met 
name aan de meest kwetsbare ver-
keersdeelnemers: kinderen. Om 
kinderen bewust te maken van de 
mogelijke gevaren van het verkeer 

hebben Transport en Logistiek Ne-
derland (TLN) en Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) een les ontwik-
keld waarin leerlingen van groep 7 
en groep 8 van het basisonderwijs 
kennismaken met vrachtauto’s.

Dodehoek
Het dodehoekproject ’Veilig op 
Weg’ bestaat uit een theorie- en een 
praktijkles. De theorieles wordt 
gegeven aan de hand van een on-
line film in de klas. Daarna gaan 
de leerlingen naar buiten waar de 

Veilig op Weg vrachtauto klaar 
staat voor de praktijkles. Achter 
het stuur van een vrachtauto besef 
je pas hoe belangrijk het is om als 
fietser uit de dode hoek te blijven.  
De twee vuistregels ‘blijf rechts en 
ruim achter een vrachtauto en houd 
minstens drie meter afstand zijn 
daarbij heel belangrijk.  
(Hannie Besseling-Veilig op Weg)

Leerlingen van de Patioschool 
snappen dat vrachtwagenchauf-
feurs niet álles kunnen zien.

Vriendenkring 
blaast er op los

De leerlingen van Muziekvereniging Vriendenkring uit Westbroek zijn 
blij en opgelucht na afloop van de voorspeelavond woensdag 7  septem-
ber. Deze week begint de introductiecursus voor saxofoons en koper-
blazers. Ook een proefles voor drummen is mogelijk. In het dorpshuis 
van Westbroek. Voor meer info: Els de Bree  M: a.de.bree6@kpnplanet.
nl of tel. 06 39390528.

Huldiging Voordaan Jongens D1
Zondag 18 september werd op 
hockeyclub Voordaan in Groe-
nekan het landskampioenschap 
van Jongens D1 gevierd. Vlak 
voor de zomer had dit jeug-
delftal het landskampioenschap 
behaald, waardoor Voordaan 
JD1 zich tot het beste JD team 
(11-12 jaar) van heel Nederland 
wist te kronen. In de rust van de 
Heren 1 wedstrijd Voordaan-
Laren (2-1 winst Voordaan) 
werd het team nogmaals door 
de club in de bloemetjes gezet. 
Het team werd vereeuwigd met 
een cadeau van het bestuur; een 
levensgrote kampioensfoto. 
Deze gaat een prachtige plek in 
het clubhuis krijgen.

Jeugd EHBO cursus 
Het Rode Kruis afd. De Bilt start een cursus Jeugd EHBO in Maartens-
dijk, bestemd voor jongeren vanaf 11 jaar (groep 7 basisschool). De 
cursus wordt wekelijks op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur gegeven 
in de recreatieruimte van Toutenburg, Kievitlaan 81-A in Maartensdijk. 
Tijdens de cursus leer je wat je moet doen in een ongevalssituatie. De 
cursus is gedeeltelijk theorie en een groot deel praktijk. In de les speelt 
men situaties na en er zullen ook oefeningen buitenshuis gepland wor-
den. De cursus start op woensdag 28 september 2016 en duurt tot het 
voorjaar van 2017. De cursus wordt afgesloten met een examen. Meer 
infor¬matie en/of aanmelden via info@rodekruis-debilt.nl of telefoon: 
030 2205723 of ga naar Toutenburg op 28 september a.s..

Waterpret op de 
Van Dijckschool 

Geen tropenrooster, maar wel waterpret op de Van Dijckschool in 
Bilthoven met de hoge temperaturen van vorige week. Afgelopen 
donderdag rukte de brandweer van Bilthoven uit voor wat verkoeling 
voor de leerlingen van de Van Dijckschool. Via juf Lotte was het plan 
snel bedacht. Haar partner werkt bij de Brandweer van Bilthoven. En zo 
werd het laatste half uur van de schooldag dansend op het schoolplein 
onder de waterstraal doorgebracht.                                 (Ruth Kröner)

Gratis Proeflesdag
Op zaterdag 8 oktober staan de deuren van het Kunstenhuis 
Muziekschool De Bilt-Zeist wagenwijd voor je open. Je kunt 

deze dag een gratis proefles komen volgen op één of meerdere 
instrumenten van jouw keuze. 

Proeflessen worden alleen gegeven op voorinschrijving. Laat daarom je 
gegevens achter op www.kunstenhuis.nl en de docent neemt contact met 
je op om je in te plannen De dag vindt plaats tussen 10.00 en 14.00 uur 
in zowel de Biltse Muziekschool als de Zeister Muziekschool. Het adres 
van de Biltse Muziekschool is Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven.

Winactie: 
Maak een selfie met het instrument van jouw keuze en upload deze op 
de facebookpagina. De maker van de meest enthousiaste, originele of 
opvallende selfie krijgt een opstapcursus.

De Eerste Hulp verlener 
maakt het verschil

De EHBO vereniging De Bilt/Bilthoven start 10 okt. een nieuwe basiscursus Eerste Hulp Bij 
Ongelukken. Hartreanimatie en de bediening van de AED en EHBO bij kinderen 

maken deel uit van deze opleiding.

Maar liefst 1,2 miljoen mensen moeten per jaar naar de 
dokter na een huis-, tuin-, of keukenongeval. Ouderen 
en kinderen zijn hiervan relatief vaak de dupe. Van het 
ene op het andere moment kunt u Eerste Hulp verlener 
zijn. Elk jaar vinden in Nederland ongeveer 16.000 
reanimaties plaats. Maar ook bij sportblessures en ver-
keersongevallen kan men met een EHBO-opleiding 
relatief veel voor slachtoffers betekenen. 

Kees Boeke-hal
De cursus wordt gegeven op maandagavond van 19.45 
tot 21.45 uur in de Kees Boekehal te Bilthoven. In 9 

lessen krijgt men de theorie en de benodigde vaardig-
heden aangeleerd. De cursus wordt afgesloten met een 
examen; het diploma is een erkend diploma van het 
Oranje Kruis. De cursus start bij een minimale deel-
name van 6 personen. Afhankelijk van de ziektekos-
tenverzekering is het vaak mogelijk, na het behalen 
van het diploma, de cursuskosten of een deel daarvan 
te declareren. 
Voor verdere info kan men tussen 18.30 en 19.30 uur 
contact opnemen met secretaris Maud Timmer, tele-
foon 030 2203327. Aanmelden kan tot 1 oktober via 
info@ehbodebilt.nl. 

Het beste JD team van Nederland
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Ludi Cantare zoekt 
zangers

Voor de meeste Biltse muziekliefhebbers is Vrouwenkoor 
Ludi Cantare al lang geen onbekende meer. Jaarlijks 

organiseert het koor een eigen concert en verleent men op 
regelmatige basis medewerking bij evenementen. 

Het koor repeteert iedere woensdagavond in Het Lichtruim in Biltho-
ven onder leiding van Joost van Velzen. De komende maanden wordt 
er voor het kerstrepertoire geoefend en voor 2017 staat een samen-
werkingsproject met een ander koor op stapel. Het repertoire is licht 
klassiek. Er wordt versterking in de midden- en onder-stemmen (mez-
zosopranen en alten) gezocht. Geïnteresseerden kunnen drie keer vrij-
blijvend een repetitie bijwonen om te kijken of de aanpak en sfeer be-
vallen. Voor meer informatie, zie www.ludicantare.nl.

Ludi Cantare laat van zich horen op Open Monumentendag. [foto Henk 
van de Bunt]

Laatste Zomerconcert 
in De Bilt

Zondag was in de Beeldentuin van Paviljoen Beerschoten alweer het 
laatste zomerconcert. Het was heerlijk weer en de stoelen waren tot de 
laatste bezet. Verder had menigeen een plekje gevonden op het gras van 
een van de heuvels.

Voor de pauze zongen en speelden de leden van de Parels van de Krom-
me Rijn populaire Nederlandse liederen van o.a. Wim Sonneveld, An-
dre Hazes en vele andere Nederlandse zangers en cabaretiers. Het pu-
bliek deinde heerlijk mee met de populaire songs. Na de pauze trad de 
Melodie Percussiegroep van de KBH op. Het was een mooie afsluiting 
van dit seizoen.           (Frans Poot)

Projectkoor AZM zoekt zangers 
voor uitdagend concert

door Kees Diepeveen

Om de kennismaking met koorzang aantrekkelijk te maken worden projectkoren steeds 
populairder. Repeteren voor een enkel concert in een koor is de opmaat. Het Algemeen 
Zangkoor Maartensdijk heeft ook een projectkoor voor een concert in maart 2017 in de 

Michaelkerk in De Bilt. Iedereen kan deelnemen en wordt van harte uitgenodigd om mee te 
repeteren en samen met het koor een mooi concert ten gehore te brengen. 

Voorzitter Dienke Grootenhuis 
geeft aan: ‘AZM streeft er naar 
om jaarlijks een concert of enkele 
kleinere concerten te geven. Op 25 
maart 2017 is een sfeervol concert 
gepland met Engelse muziek door 
de tijden heen: ‘The English Con-
cert, love & lament’. Het koor, aan-
gevuld met projectzangers, zingt in 
de sfeer van de Barok en Renais-
sance tijd maar ook Romantiek en 
heden. Uitgevoerd wordt onder 
andere muziek van Henry Purcell, 
Thomas Morly en John Taverner. 
De muzikale ondersteuning is mini-
maal. Slechts orgel, piano en cello. 
Het accent ligt op de zang’. 

Uitdagend
Iedereen die graag een keer mee 
wil zingen met een enkele uitvoe-
ring van AZM kan zich aanmelden. 
Vooral mannen zijn welkom. Rolaf 
van Leeuwen van de concertcom-
missie: ‘We zingen zes eeuwen 
muziekgeschiedenis uit Engeland. 
Dit is een enorme uitdaging voor 
koor en projectzangers. Het gaat 
van kerkmuziek naar de tijd van 
nu. Vooral de muziek van Henry 
Purcell is uitdagend vanwege de 
vele tempowisselingen en de spron-
gen in zijn muziek’. Simone Mas-
meijer van de concertcommissie 
vult aan: ‘Er wordt al gerepeteerd 
door het koor. Het voordeel voor de 
projectzangers die later instromen 

is dat zij veel steun ondervinden 
van de zangers om hen heen. Maar 
vooral van belang is om te durven 
zingen’. 

Tenoren
Het koor bestaat uit 60 zingende 
leden. Dienke Grootenhuis: ‘De 
verhouding tussen mannen en vrou-
wen is grofweg 80% vrouwen en 
20% mannen. Die verhouding is 

wat scheef. In de mannelijke stem-
groepen kunnen we nog zeker on-
dersteuning gebruiken, vooral bin-
nen de groep tenoren. Echt iedereen 
kan zich aanmelden. Er is bladmu-
ziek en via MP3 of de website van 
AZM is de muziek van het concert 
beschikbaar om thuis nog te oefe-
nen. Iedereen binnen AZM zal zijn 
uiterste best doen om het de nieuwe 
(project)leden naar de zin te maken’. 

Climax
Tijdens de zangavonden op donder-
dagavond in De Vierstee wordt hard 
geoefend voor een vlekkeloze uit-
voering van het concert. Rolaf van 
Leeuwen: ‘Maar het laatste kwar-
tier doen we altijd vrij repertoire 
uit de ‘map’. Daarin zit alle muziek 
die door de jaren heen gezongen is. 
Dan gaat het koor helemaal los na 

de inspanningen van de concert-
muziek. Dat is altijd een ontzettend 
leuke climax van de zangavonden’. 
Inschrijven voor deelname aan het 
projectkoor kan tot 1 oktober, voor 
geoefende zangers tot 1 november 
of in overleg. Voor nadere informa-
tie over vereniging en projectkoor 
zie de recent geactualiseerde site 
www.zangkoormaartensdijk.nl. 

De concertcommissie bestaande uit v.l.n.r. Simone Masmeijer en Rolaf 
van Leeuwen en voorzitter Dienke Grootenhuis is er van overtuigd dat het 
concert met het projectkoor een succes wordt.

Biljarten Westbroek is vooral gezellig
door Kees Diepeveen

Al meer dan 25 jaar is café De Poort in Westbroek de thuisbasis van de biljartvereniging met 
dezelfde naam. Elke donderdagavond beoefenen de biljarters met veel plezier hun sport op het 

groene laken. Vooral libre is hun spelletje.

Biljartvereniging De Poort beoefent 
de biljartsport op een kleinschalige 
manier. De vereniging neemt niet 
deel aan de reguliere biljartcom-
petitie maar de leden spelen onder-
linge competities binnen de eigen 
vereniging. Gezelligheid is daarbij 
een belangrijke factor. 

Ledenbestand
Door allerlei oorzaken zoals ziek-
te, overlijden en ouderdom is het 
ledenbestand de laatste jaren be-
hoorlijk teruggelopen. Op dit mo-
ment telt de vereniging nog tien 
actieve leden. Er is genoeg ruimte 
om nieuwe leden te verwelkomen. 
De Poort is geen mannenbolwerk. 
Het actieve ledental is gemêleerd 
en bestaat uit drie dames, drie 
jongeren en vier heren. Door het 
geringe aantal leden spelen deze 
op de clubavonden veel tegen el-
kaar in een onderlinge competi-
tie. Nieuwe spelers brengen weer 
nieuw elan in de vereniging en er 
komt meer afwisseling in de par-
tijen. Ook jeugd is van harte wel-
kom. Formeel kan dat vanaf 18 
jaar. Nieuwe leden worden per-
soonlijk begeleid om biljarten te 
leren of zich te verbeteren.

Gezelligheid
De biljarters hechten ontzettend 
veel belang aan een gezellige sfeer. 
In dat kader worden er ook activi-
teiten georganiseerd als jaarlijkse 
barbecue, een weekend weg en 
speciale biljartavonden. Voorbeeld 
hiervan is het kersttoernooi dat 
over twee of drie avonden wordt 
verspreid en waar met vier ballen 

wordt gespeeld met aangepaste 
puntentelling. Mensen die belang-
stelling hebben kunnen contact op-
nemen met Roel Jansen van Jorks-
veld, tel: 06 20252562.

Er is nog ruimte genoeg rond het 
biljart voor nieuwe leden. Alle le-
den zijn bereid om hun kennis en 
kunde op het groene laken te delen.

Volle bak tijdens het laatste zomerconcert van dit jaar.
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Lieneke Geurtsen verrast met 
Medaille van Verdienste in Zilver

door Kees Diepeveen

Tijdens de viering van het 50 jarig jubileum van 2Move in het gebouw Sojos in Maartensdijk 
heeft burgemeester Arjen Gerritsen op 9 september 2016 de volkomen verraste Lieneke 

Geurtsen de Medaille van Verdienste in Zilver van de gemeente De Bilt uitgereikt. Dit vanwege 
haar enorme inzet voor 2Move over een groot aantal jaren. 

Lieneke Geurtsen had gedacht 
om gezellig met leden, oud-leden, 
sponsoren en familie het 50 jarig 
jubileum van haar vereniging te 
vieren. Er is een dj voor de muzi-
kale omlijsting, een barbecue en 
een mooi avondprogramma. Zoals 
met vele zaken in de vereniging 
was zij ook met de opzet van het 
jubileum één van de drijvende 
krachten. Wethouder sport Made-
leine Bakker is ook aanwezig tij-
dens de barbecue. 

Pijler 
Geheel onverwacht maakt burge-
meester Arjen Gerritsen zijn en-
tree. In zijn toespraak tot de totaal 
verraste Lieneke Geurtsen gaat 
Gerritsen eerst uitgebreid in op 
het belang van vrijwilligerswerk 
in verenigingen en de pijlers die 
zo van belang zijn om dit in stand 

te houden. Lieneke Geurtsen is de 
pijler van 2Move. Een vereniging 
voor vele dansvormen, theater en 
turnen. Vervolgens gaat de bur-
gemeester dieper in op haar ver-
dienste: ‘Vanaf het jaar 1992, toen 
u en uw gezin in Maartensdijk 
kwamen wonen, bent u een vaste 
waarde gebleken voor 2Move en 
het dorp Maartensdijk. In dat jaar 
begon u als vrijwilligster en in 
februari 2001 bent u bestuurslid 
geworden. Inmiddels vervult u de 
functie van penningmeester en ook 
die van voorzitster met alle taken 
die dat behelst. U bent een vrijwil-
liger waar wij trots op zijn. U en 
gelukkig vele andere vrijwilligers 
zorgen er voor dat ons rijke vereni-
gingsleven blijft bestaan. Alhoe-
wel ik mij wel eens zorgen maak 
omdat ik bij verenigingen door de 
jaren heen vaak dezelfde mensen 

tegenkom. Maar u bent een stevige 
pijler onder deze vereniging en dat 
verdient veel respect’.  

Boegbeeld
De burgemeester vervolgt: ‘U bent 
het boegbeeld van 2Move. Zonder 
uw enthousiasme, inzet, gedreven-
heid en creativiteit zou de vereni-
ging al lang niet meer bestaan. 
Dit alles doet u naast uw baan 
als directrice van een detache-
ringsbureau’. Daarnaast somt de 
burgemeester op wat Lineke zoal 
meer doet: ‘Jaarlijks vindt er een 
eindshow voor alle dansgroepen 
plaats. Maanden daarvoor bent u 
al druk met een theater zoeken, da-
tum vastleggen, afspraken maken, 
licht, geluid, toegangskaarten ma-
ken, werven van hulpouders, zorg-
dragen voor andere vrijwilligers, 
stoffen kopen voor kleding etc. 

Ook bent u bedenker en uitvoe-
rende van de activiteiten voor vol-
wassenen en de jongere kinderen, 
waaronder het organiseren van een 
Pietenfeest, optreden bij de intocht 
van Sinterklaas’. 

Relaxed
In haar dankwoord geeft Lieneke 
Geurtsen aan nog versteld te staan 
van de uitreiking van de Medaille 
van Verdienste. Zij benadrukt ook 
dat zij heel veel steun ervaart van 

de mensen om haar heen en dat 
het altijd teamwork blijft. Daarna 
wordt door alle aanwezigen een 
toast uitgebracht. Op de vraag 
waar zij de tijd vandaag haalt om 
naast haar drukke baan zoveel tijd 
aan 2Move te besteden antwoordt 
zij:’ Je moet rust creëren. Ik pro-
beer alles heel relaxed te doen dan 
gaat het goed. Bovendien neem 
ik na 21.00 uur geen telefoontjes 
meer aan zodat ik ook tijd over-
houd voor mezelf’. 

SVM remiseert met SEC
Zonder de licht geblesseerde aanvoerder Diederick Hafkemeijer begon SVM overtuigend aan 
de wedstrijd tegen streekgenoot SEC (Soest). Binnen 15 minuten kregen de Maartensdijkers 

een aantal kansen om op voorsprong te komen tegen een vooral op de counter spelend SEC; een 
te zacht ‘rollertje’ en een schot op de paal werden jammer genoeg niet verzilverd. 

SVM verloor daarna de grip op 
de wedstrijd; het middenveld was 
niet de verbindende schakel, het 
team bediende zich van ‘lange’ 
ballen en vergat naast goed com-
binatiespel ook van tijd tot tijd de 
mouwen op te stropen. De ploeg 
bestaat uit veel jongen talenten, 
die voetbaltechnisch veel in hun 
mars hebben, maar somtijds in 
fysiek opzicht nog wat te kort ko-
men.

Opening
Het countervoetbal van de gast-
heren werd vooralsnog beloond; 
Doelman Stijn Orsel redde veel, 
maar was kansloos in de 44 mi-
nuut en de 1-0 verscheen op het 

scorebord. In de 2e helft had coach 
Remco van de Brink Jordi van 
der Lee gewisseld voor Derk de 
Brouw en ging Marcel Melissen op 
het middenveld spelen. Het beeld 
van de eerste helft veranderde 
daardoor niet en door nonchalance 
lukte het de Soestenaren zelfs de 
voorsprong te verdubbelen (2-0). 
SVM liet daarna eindelijk de tan-
den zien. Eerst verstuurde het mid-
denveld een prachtige pass op spits 
Mike de Kok, die fraai scoorde. 
Vanaf dat moment geloofde SVM 
weer in een beter resultaat. SEC 
kon moeilijk met deze tegengoal 
omgaan en daar profiteerde Mike 
de Kok opnieuw van; na een scher-
pe voorzet van Marcel Melissen 

bracht hij de gelijke 
stand (2-2) uiteindelijk 
op het scorebord. Het 
laatste kwartier kregen 
beide teams nog kan-
sen op de overwinning, 
maar gescoord werd er 
niet meer. A.s. zater-
dag komt het Utrechtse 
Odysseus naar Maar-
tensdijk.

Rabobank verlengt 
Met de Rabobank (Westbroek) is overeenstemming bereikt voor een 
nieuw sponsorcontract voor de komende drie seizoenen. Hierdoor 
heeft de Rabobank ook gedurende deze periode een reclamebord langs 
het veld en een naamsvermelding op het scorebord van DOS. Op de 
(speel-)zaterdagen komt er ook een vlag van de Rabobank te hangen.

(Links) Benjamin Gerritsen van de Rabobank voor het reclamebord 
van de Rabobank.

DOS in ‘t nieuw
Voorafgaande aan het eerste thuisduel van DOS 
1 (Westbroek) werden nieuwe tenues uitgereikt. 
Dit gebeurde in aanwezigheid van Egbert en Dirk 
Nagel van Bouwbedrijf Nagel en Jaap Veldhuizen 

van Loonbedrijf Veldhuizen. Beide Westbroekse 
bedrijven zijn de komende vier seizoenen de 
trotse sponsors van de succesvolle Westbroekse 
hoofdmacht. 

Lieneke Geurtsen wordt door de burgemeester in de bloemetjes gezet.

SEC wist tweemaal 
de verdediging van 
de Maartensdijkers 

te verschalken. (foto 
Nanne de Vries)

Dat willen wij ‘effe’ kwijt…
Het zwemseizoen in natuurbad de Kikker in Groenekan eindigde meest-
al in de eerste week van september. Dankzij inzet van medewerkers, 
vrijwilligers en het bestuur van het zwembad hebben we bijna 2 weken 
langer van het water van ca. 20 graden en veel zon kunnen genieten. 
Dat hebben veel zwemmers bijzonder op prijs gesteld.
Andree van Gelder - Blauwkapel

Spelers, begeleidingsstaf en de beide sponsors van DOS.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 moderne vierkante 
FAUTEUILS z.g.a.n., beige 
lederlook. €75,00 Tel. 030-
2203659

Gered van de straat, nu nog 
een baas. Vrolijk HONDJE 
uit Bosnië, reu, 7 mnd, inge-
ent, gechipt zoekt een thuis. 
Info: 06 30147306

Brother A3 Printer/ scanner 
MFC-J6510DW 4 Inkt patro-
nen LC-1280. Papier A3 80 
grams Nieuw. €274,65, Nu  
€137,00. Tel: 030-2203672

Bureaustoel, zgan, rode 
bekleding; verstelbare zith-
gte,  lengte zitting, hgte 
rugleuning, rughoekinstel-
ling, zwenkwln.€50,00. Tel. 
0355772013

Grenen studeer-, eet- of werk-
tafel. Nieuw! lxbxh: 120 x 75 
x 75 cm. Kan ook in iedere 
kleur geschilderd worden. € 
50,00. Tel 035 5772013

Diverse soorten nieuwe rug-
zakken en sporttassen €5,00. 
Tel. 0346-211738

Twee Matroesjka poppen 
€5,00. Tel. 0346-211738

Plantentrolly Wagner 39 cm 
doorsnede op wieltjes €7,50. 
Tel. 06-29506849

Verzilverde kubusspaarpot 
met abc en beestjes op zij-
kant. i.z.g.st. €10,00. Tel. 
06-29506849

Fietsstoeltje voor achterop 
€10,00. Autostoeltje v.a. +/- 3 
jaar €15,00. Tel. 0346-212662

T.k. 2 grote grijze kunststof 
hondenmanden. €15,00 per 
stuk. Tel. 0346-243758

T.k. dik boek handboek over 
hout en houtbewerking. Het is 
een modern boek. €7,50. Tel. 
0346-243758

T.k. voor verzamelaar een 
Ajax sjaal. Is nog netjes. 
€12,50. Tel. 0346-243758

Te koop goede. Rollator ( 
kleur blauw ) €30,00. Tel. 
0306924847  omg. Bilthoven

Te koop gevraagd
Te koop gevraagd: gebruikte 
ZEIS. Tel. 0346-2134198

Evelien, Shanna, Marga, fam. 
Mobers, Anja, Bep, Hilda, 
Gerda, Monique, BEDANKT 
voor jullie inzet in Westbroek 
voor het prinses Beatrix 
Spierfonds.

Activiteiten
Actieve heer, 77 jaar, 
zoekt een eveneens actieve 
VRIENDIN om samen nog 
een mooie tijd te beleven. 
Brieven onder nummer 3821 
naar De Vierklank, Kon. 
Wilhelminaweg 461, 3737 
BE Groenekan.

KASBROCANTE 
Zaterdag 24 september van 
10.00 tot 16.00 uur is er een 
kasbrocante op de boomkwe-
kerij van Jan van Vulpen aan 
de Groenekanseweg 250 in 
Groenekan. In de kas vind 
je brocante, meubels, louvre-
deuren, regentonnen, 2ehands 
kleding, boeken, kunst, kera-
miek, handgemaakte ansicht-
kaarten, lekkernijen en nog 
veel meer. Buiten de kas kun 
je heerlijk over de kwekerij 
lopen met bomen, struiken 
en planten. Er zijn potten met 
groene grassen, oude bakken 
met verbena en roze roos. En 
wat dacht je van openhaard-
hout voor koudere tijden? En 
ijzeren hekjes, houten fruit-
kratjes en marmeren pilaren?

Personeel gevraagd
OPPAS gezocht voor 3 
kids (11-11-8) voor di.+ 
do.middag in Bilthoven. 
Mathilde 0654930144

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJKE schilder 
heeft nog tijd over voor al uw 
schilder- en sauswerk/behan-
gen/dakrep. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

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

KOFFERS en nog eens 
koffers. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

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

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

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

JUWELIER POOT
Gediplomeerd
uurwerkmaker

Reparatie
antieke klokken

Vrijblijvend
prijsopgave

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

Gered van de straat, nu nog 
een baas. Vrolijk HONDJE 
uit Bosnië, reu, 7 mnd, inge-
ent, gechipt zoekt een thuis. 
Info: 06 30147306

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

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

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

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

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

Cursussen/ trainingen 
Bijscholing: Autorijden bewust of onbewust?
Veilig Verkeer Nederland afd. De Bilt organiseert, i.s.m. 
A.R.S. Doornenbal, bijscholing voor automobilisten (50+) uit 
gemeente De Bilt, op maandag 17 oktober 2016 in H.F. Witte 
Centrum. Doel: “bijblijven” met verkeersregels en het veran-
derende verkeer. Deelname mogelijk van 09.00-12.15 uur of 
13.00-16.15 uur. Aanmelden t/m 8 okt. bij mw. N. Reitsma: 
0346 213658 of vvnsecretarisdebilt@hotmail.nl. 

Kennismaken met Mediteren
Op dinsdag 4 okt. start er weer een meditatietraining olv.
Peter Valstar. Hij combineert meditatie met Tai Chi. De trai-
ning is een directe manier om (weer) je eigen levendigheid, 
vreugde, kracht en ontspanning gaan ervaren. De cursus is 
niet prestatiegericht en geschikt voor iedereen. Tijd: 20.00 
– 21.30 uur. Plaats: Patioschool De Kleine Prins. Kosten: 
€ 120,00. Aanmelding en informatie: 030-2591363 / www.
astara-coaching.nl

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te huur ruime GARAGEBOX 
€ 115,- p/m. Centrum 
Bilthoven voor Oldtimer, 
Motor(boot) etc. informa-
tie na 17.00 uur. Tel. 035-
6560764 of 06-24760212

Steproute door de gemeente
Het is gelukt. Na een jarenlange trai-
ning lukte het Hans Traag afgelopen 
zaterdag om een marathon te steppen 
om  zo geld op te halen voor de ziekte 
PXE, waaraan hij zelf ook lijdt. ‘Hart-
verwarmende reacties en steun van 

familie, vrienden en medici zorgden 
voor een mooi avontuur en hopelijk 
enige bekendheid voor deze ingrijpen-
de ziekte. T.z.t. wordt vermeld of het 
gelukt is om de gewenste 15.000 euro 
op te halen’. [MD]

Het bedrag is nog niet bekend, want er zijn ook afspraken gemaakt om nog 
eens te komen praten, zoals met Jelle Farenhorst van de Maartensdijkse Jumbo 
tijdens zijn stop op het Maertensplein in Maartensdijk. 

Harmonie speelt 
filmmuziek

Zaterdag 24 september verzorgt het Klein Har-
monieorkest (KHO) van de Koninklijke Biltse 
Harmonie ‘KHO@TheMovies’ in Theater het 
Lichtruim. Onder leiding van dirigent Twan Ste-
kelenburg brengt het KHO originele filmmuziek, 
maar ook filmische muziek waarbij het publiek 
verleid wordt zélf epische beelden te vormen. Aan-
vang 19.30 uur.

Concert in 
Blauwkapel

Zondag 25 september organiseert de Vereniging 
Vrienden van Blauwkapel al weer het laatste con-
cert in 2016 in het kerkje Blauwkapel van 15.00 
tot 16.00 uur met een optreden van de Utrecht 
Travel Singers. De toegang is gratis; wel is er een 
vrijwillige deurcollecte na afloop. De kerk is open 
vanaf 14.30 uur.

De Utrecht Travel Singers -circa 30 enthousiaste 
zangers onder leiding van Ines Leijen- reizen re-
gelmatig door Europa om zangcultuur uit te wis-
selen. Zo bezochten zij deze zomer Frankrijk.
Naast Franse liederen en Europees klassiek komt 
er in dit concert ongetwijfeld ook wat Oost-Euro-
pees repertoire van vorige reizen voorbij. Kortom: 
folklore en passie, muziek met etnische inslag en 
mysterieuze harmonieën.

Parkeren op de Kapelweg alleen in de parkeervak-
ken en op het parkeerterrein achter de hekken aan 
het eind van de Kapelweg. Kijk voor nadere infor-
matie op de website  www.onderwegkerkblauw-
kapel.nl.

Bijscholing automobilisten
Veilig Verkeer Nederland afdeling De 
Bilt geeft op maandag 17 oktober een 
mogelijkheid om kennis en kunde op 
het gebied van autorijden en verkeers-
regels op te frissen in en vanuit het 
H.F. Witte Centrum, Henri Dunant-
plein 4 in De Bilt. 
Er is bijscholing van de theorie (40% 
van de verkeersregels is de laatste tien 
jaar veranderd) naast een workshop 
met ogen- en reactietest en gehoortest, 
aangevuld met een verkeersquiz. Ook 

wordt er in de eigen auto gereden met 
een ervaren ritadviseur. Aan het einde 
worden de bevindingen met u bespro-
ken. Iedere automobilist (min. leeftijd 
50 jaar) uit de gemeente De Bilt kan 
deelnemen (van 09.00 tot 12.15 uur of 
van 13.00 tot 16.15 uur). 
Aanmelden kan tot en met zaterdag 
8 oktober telefonisch of schriftelijk 
aanmelden bij Mw. Reitsma, tel. 
0346-213658 of vvnsecretaris@hot-
mail.com
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FC De Bilt pakt punten
In de zaterdag tweede klasse B heeft Amstelveen Heemraad de uitwedstrijd tegen De Bilt met 
1-0 verloren. De ploeg van trainer Radjin de Haan heeft dat veelal aan zichzelf te danken. De 
Bilt, getraind door oud-betaald voetballer Gerrit Plomp, heeft optimaal geprofiteerd van de 

onrust bij Amstelveen: Patrick Spitteler kreeg al in de eerste helft een rode kaart. Vier minuten 
voor de pauze mocht Steven van den Berg de enige en dus winnende treffer binnen koppen.

Amstelveen begon voortvarend. Al 
na vijf minuten had Yacob Sason de 
kans om zijn ploeg op voorsprong 
te brengen. Robin Oussoren gaf de 
bal prefect mee aan Sason, maar 
doelman Ricardo Pouw keerde de 
inzet van de aanvaller. Tien minu-
ten later was het weer Sason die 
doorkwam, maar dit keer werd 
zijn poging geblokt. Kort daarop 
ging het mis bij Amstelveen. Joey 
de Ruyter provoceerde Spitteler en 
deze reageerde direct. Scheidsrech-
ter Meijer was gedecideerd en trok 
meteen rood. Amstelveen moest 

met tien man verder en in overtal 
nam De Bilt het heft in handen. De 
thuisploeg zette Amstelveen met 
de rug tegen de muur. De Bilt kreeg 
goede kansen via Tom Karst met 
een kopbal en Joey de Ruyter met 
een schot, maar liet deze liggen. 
Vier minuten voor de rust namen 
de Biltenaren alsnog de leiding via 
Van den Berg. Aan de goal ging een 
snoeiharde tackle op Mike van der 
Steenhoven vooraf. De scheids-
rechter wuifde het vlagsignaal weg 
en De Bilt zocht met de voorsprong 
op zak de kleedkamers op.

Vijf meter
De tweede helft had heel veel 
strijd met een paar echte kansen. 
Tien minuten na de pauze liet Jelle 
Vliek vanaf vijf meter een enor-
me mogelijkheid liggen voor De 
Bilt. Even later kon Yacob Sason 
de boel weer gelijk trekken, maar 
zijn schot belandde op de lat. Ook 
Maarten Zwaan kon met via een 
vrije trap niets meer aan de stand 
veranderen. De Bilt pakte zijn eer-
ste punten en Amstelveen verloor 
zijn tweede uitwedstrijd. 

(Helmar Vercasman)
Ondanks verlies goede 

wedstrijd van TZ
Afgelopen zaterdag speelde TZ uit tegen AW DTV. Deze ploeg 
komt in de zaal uit in de korfballeague. Voor TZ was het dus 

vooral kijken naar het eigen spel en wat minder naar het resultaat.

De start van de wedstrijd was prima voor de gasten. Tot 4 – 4 werd 
elk doelpunt van AW DTV gevolgd door een score van TZ. Daarna 
wist de thuisploeg echter het eerste gaatje te slaan. Dit gat liep op tot 4 
doelpunten. Even leek het er op dat het gat nog groter zou worden en de 
thuisploeg de wedstrijd al vroeg zou beslissen. TZ herstelde zich echter 
en ging beter spelen. Bij rust was het 15 – 11.

Beslissing
In de tweede helft zou het herstel doorzetten. Door goed verdedigend 
werk werden de aanvallen van het eerste aanvalsvak van AW DTV 
snel afgebroken. In de aanval werden er goede kansen gecreëerd en 
de afronding was prima. Bij 15 – 14 was het weer helemaal een wed-
strijd waarna TZ even later op een voorsprong kwam. In slotfase zou-
den beide ploegen uitmaken wie er met de punten aan de haal zouden 
gaan. In die slotfase viel de beslissing bij 21 – 20. In de aanval van TZ 
werd Luke van Kouterik op zijn arm getikt bij een doorloopbal, maar de 
scheidsrechter weigerde een strafworp te geven. Het balbezit ging naar 
AW DTV die de wedstrijd besliste. Uiteindelijk stond de stand van 24 
– 21 op het bord. TZ kan terugkijken op een prima wedstrijd. Op basis 
van de tweede helft had de ploeg van trainer Iwan Hazendonk meer 
verdiend. Volgende week wacht de volgende topploeg uit de poule. In 
Maartensdijk neemt men het dan op tegen KV Wageningen.

S.V.M heeft nieuwe sponsorcontracten
De Maartensdijkse voetbaltrots S.V.M heeft met Timmer- en Onderhoudsbedrijf Willemse 
(Maartensdijk) en B&K B.V. Totaalbouw (Houten) nieuwe sponsorcontracten afgesloten.

Nova maatje te groot 
voor ZKC ’31

In de derde wedstrijd van het nog jonge seizoen kreeg het 
vlaggenschip van Nova het relatief onbekende ZKC ’31 uit 

Zaandam op bezoek. Na 70 minuten stapten de Biltse korfballers 
als overtuigende winnaar van het veld: 31-12.

Op een goed gevuld Sportpark Larenstein opende Jaco namens Nova 
de scoren middels een strafworp en een afstandsschot: 2-0. Kort daarna 
liet de opponent uit de Zaanstreek ook de eerste score noteren. Na een 
kwartier spelen stond het 8-4 en bouwde Nova gestaag de voorsprong 
verder uit. Opvallend was vooral het soort tegendoelpunten dat Nova 
incasseerde in de eerste helft; korte kansen door toedoen van onoplet-
tendheid. In de 1-tegen-1 situaties wist ZKC ’31 nauwelijks ruimte en 
tijd te vinden om tot goed uitgespeelde doelkansen te komen. Bij een 
tussenstand van 9-6 trapte Nova het gaspedaal even goed in, wat resul-
teerde in een sprint naar een 15-7 ruststand.

Run
Nadat de bezoekers de score in de 2e helft had geopend met een strafworp 
(15-8), plaatste Nova direct na rust een tweede run, met 7 opeenvolgende 
doelpunten in een tijdsbestek van 9 minuten: 22-8. En toen stond er nog 
ruim 20 minuten te spelen op de klok. De bezoekers gingen vervolgens 
met een drietal onbesuisde acties fysiek over de schreef, maar kwamen 
telkens met een aanmaning weg. Nova bleef kalm, tankte vertrouwen en 
korfbalde zich uiteindelijk naar een mooie zege. Eindstand: 31-12. 

Continu
‘Vandaag was wederom een mooi voorbeeld van hoe onze spelers, met 
de juiste timing in loopacties en passing, ervoor zorgen dat de tegen-
stander continu met vier verdedigers achter de bal aan moet lopen. Dan 
wordt het simpelweg onmogelijk om gaten die daardoor vallen te dich-
ten en ons van scoren af te houden’, aldus coach Wouter van Brenk. 
Volgende week reist Nova af naar Ermelo voor de wedstrijd tegen Din-
doa. Aanvang: 15.30 uur.

DOS na overwinning koploper 
DOS blijft in de Overgangsklasse verrassen. Door de winst op Amicitia is DOS de enige ploeg 

die nog ongeslagen is na drie speelronden en staat daarmee aan kop van de ranglijst.

De wedstrijd werd onder perfecte weersomstandighe-
den gespeeld in Vriezenveen. In het begin werd er door 
beide teams ook veel gescoord. Amicitia beschikt nog 
over een echte rebounder van 2.08 meter. Mathijs de 
Rooij (- 0,15 cm) had de ondankbare taak het tegen 
hem op te nemen. Taak voor DOS om geconcentreerd 
te spelen, maar daar ging het vooral voor rust te vaak 
fout. Onnodig balverlies in de aanval en veel te on-
rustig spel in de verdediging was wat de DOS-spelers 
lieten zien. Voor het publiek ontspon zich wel een aan-
trekkelijk schouwspel met 24 doelpunten voor rust, 
keurig verdeeld over de beide teams.

Concentratie
Na rust bracht DOS meer concentratie op. Verdedi-
gend werden de afspraken beter nagekomen en er 
werden ook minder fouten gemaakt. Aanvallend liep 
het allemaal bij de Westbroekers beter dan de vorige 
wedstrijd. Waar de eerste twee wedstrijden nog DOS-
spelers met spierkramp moesten worden geholpen, 
was het nu de thuisploeg die de Westbroekers niet 
kon bijbenen. Het duurde alleen nog tot de laatste tien 
minuten voordat de wedstrijd definitief werd beslist, 
doordat op een aantal momenten werd verzuimd om 
definitief afstand te nemen. De eindstand werd 21-24. 
Volgende week is DOS gastheer voor Heerenveen. De 
wedstrijd begint om 15.30 uur.

Bas de Jong heerste niet alleen onder korf maar was 
ook goed voor vier doelpunten. 

Hoogstaand spel van FC De Bilt. (foto Henk Willemsen)

B& K totaalbouw-directeur Patrick Kurver (links) en Marco Willemse namens het Timmer- en Onderhoudsbedrijf 
(rechts), tekenden samen met S.V.M voorzitter Frans van der Tol de contracten met een looptijd van drie jaar. 
Staf en spelers van de S.V.M-selecties zijn compleet (wedstrijdtenue, trainingspak, polo en sporttas) in het 
nieuw gestoken.

advertorial
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advertentie

advertentie

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

Waterschap anticipeert 
op klimaatverandering
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt hard aan 

het voorkomen van wateroverlast. Er gelden wettelijke normen 
waaraan het watersysteem moet voldoen. Het watersysteem 

is grotendeels op orde, maar vanwege de klimaatverandering 
neemt de kans op wateroverlast steeds meer toe.

Daarom gaat het waterschap vanaf nu extra klimaatrobuuste maatrege-
len uitvoeren om het watersysteem aan te passen aan de normen. Bij-
voorbeeld door een extra gemaal aan te leggen, duikers te verruimen en 
watergangen te vergroten, met name in het veenweidegebied. Of door 
afspraken te maken met boeren over tijdelijke waterberging in polders 
(blauwe diensten). En door samen te werken met anderen als zij maat-
regelen nemen die ook bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast. 
Daarnaast bekijkt het waterschap waar overtollig water naar toe kan 
stromen, door het water met stuwen nog slimmer te sturen. Zo antici-
peert en reageert het waterschap op (mogelijke) hoge waterpeilen. 

Grenzen 
Er zijn grenzen aan de bescherming die de overheid kan bieden. Soms 
regent het zo extreem dat de kosten om het watersysteem aan te pas-
sen, niet meer in verhouding staan tot de waterschade. Er valt dan meer 
regen dan het watersysteem volgens de wettelijke normen aan moeten 
kunnen. Tijdens een dergelijke calamiteit plaatst het waterschap bij-
voorbeeld noodpompen en kijkt samen met iedereen welke tijdelijke 
maatregelen mogelijk zijn om de wateroverlast zoveel mogelijk te be-
perken.

Tegel 
Ook u kunt meehelpen om wateroverlast bij hevige regenbuien te be-
perken. Bijvoorbeeld door uw eigen tuin met planten, in te richten, in 
plaats van tegels. Zo zakt het overtollige water in de bodem en stroomt 
het niet naar het al volle riool of overvolle watergang. Op www.de-
stichtserijnlanden.nl staat een filmpje waarin te zien is wat agrariërs en 
bewoners kunnen doen.

Samenwerken 
Op straat ontstaat tijdens hevige buien vaak wateroverlast, omdat het 
riool vol zit. Daarom werkt het waterschap samen met de gemeente als 
rioolbeheerder, door maatregelen in de openbare ruimte te nemen. Bij-
voorbeeld de aanleg van tijdelijke waterberging op speelvelden. Enkele 
gemeenten, de provincie Utrecht en het waterschap willen samen aan 
klimaatadaptatie werken. Op de website www.hdsr.nl is meer informa-
tie hierover. 

Eén jaar Samen Oplopen
door Marijke Drieenhuizen

Vorige week woensdag vierden vrijwilligers, mensen van het Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG) De Bilt en Mens De Bilt en de betrokken wethouders Brommersma en Bakker-Smit 

het eenjarig bestaan van het Maatjesproject Samen Oplopen. Er zijn in de gemeente De Bilt 
al maatjesprojecten voor veel verschillende doelgroepen maar nog niet voor gezinnen met 

kinderen. Na één jaar kan worden vastgesteld dat Samen Oplopen een mooie aanvulling is op 
deze diensten die Mens De Bilt, in dit geval samen het CJG De Bilt, op poten heeft gezet.

Samen Oplopen ondersteunt ge-
zinnen met kinderen onder de 24 
jaar die een lastige periode door-
maken en wel wat ondersteuning 
kunnen gebruiken. Deze onder-

steuning krijgen ze van vrijwil-
ligers die geschoold zijn om een 
zinvolle bijdrage te kunnen le-
veren. Het CJG wijst op gezin-
nen die hulp kunnen gebruiken. 

MENS De Bilt werft, selecteert en 
koppelt de vrijwilligers aan deze 
gezinnen. Als blijkt dat er meer 
deskundige hulp nodig is wordt 
dat ook ingeschakeld. 

Samen Oplopen
Christine Thomas is Coördinator 
Opvoedondersteuningsprogramma 
Samen Oplopen bij Mens De Bilt. 
Tien gezinnen zijn het afgelo-
pen jaar ondersteund. Eén van de 
vrijwilligers is Marieke. ‘Ik miste 
zingeving in mijn leven. Ik heb het 
goed, er ontbreekt eigenlijk niets. 
Daarom wilde ik mij inzetten voor 
anderen. Ik ben gekoppeld aan een 
vrouw met twee kinderen, waar-
van de oudste een beperking heeft. 
Voor het jongere kind was te wei-
nig tijd en aandacht en die mag ik 
geven. Inmiddels heb ik een band 
met moeder en kinderen waardoor 
ik ook kan helpen met allerlei 
praktische zaken. Ik loop samen 
met hen een stukje op. Ook al voelt 

het als een druppel op de gloeiende 
plaat, het is wel vaak gezellig on-
danks de moeilijke situatie. Ik voel 
dat ik van betekenis ben voor hen’. 
Evelien Ribbens, directeur MENS 
De Bilt: ‘Het is een mooi project 
en veel druppels op een gloeiende 
plaat laten hem ook afkoelen’. Op 
De inzet voor het komende jaar is 
volgens Christine Thomas: ‘Meer 
vrijwilligers werven en twintig ge-
zinnen helpen’.

Meer informatie
Zowel voor geïnteresseerde vrij-
willigers als gezinnen kan men zich 
wenden tot Christine Thomas. Zij 
is bereikbaar per email: c.thomas@
mensdebilt.nl of via telefoonnum-
mer 030-7440595

Christine Thomas (staand midden) heet de aanwezige welkom op de viering van het eenjarig bestaan van het 
Maatjesproject Samen Oplopen.

Bron van natuur en cultuur
‘Groen is het goud van de heuvelrug. Het is goed voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid 

van de regio en ook voor de economische ontwikkeling’, aldus Janine Caalders 
kwartiermaker voor het park nieuwe stijl.

De Heuvelrug, gevormd in de 
voorlaatste ijstijd, is het op één 
na grootste bosgebied van Neder-
land. Samen beslaan de rug en haar 
flanken circa 40.000 hectare, met 
afwisselend loof- en naaldbos-
sen, heidevelden en uitgestrekte 
weiden en cultureel erfgoed. Het 
zuidelijk deel van de Heuvelrug, 
(ca. 10.000 hectare), vormt sinds 
2003 het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug. 

In dit gebied gaan natuur en cul-
tuur van oudsher hand in hand. De 
status van Nationaal Park geeft 
aan hoe bijzonder dit gebied is. 
Een stevige, robuuste groene rug-
gengraat is cruciaal voor de toe-
komst van de provincie Utrecht en 
de Gooi en Vechtstreek binnen de 
provincie Noord-Holland. 

Verkiezing
Het initiatief om te komen tot een 
aaneengesloten Nationaal Park 
komt uit het gebied zelf. Naast het 
huidige Nationale Park, de provin-
cies Noord-Holland en Utrecht zijn 
de ondernemers, terrein-beherende 
organisaties, landgoedeigenaren 
en bestuurders van betrokken ge-
meenten bij het proces betrokken. 
Om de ambitie te verwezenlijken 
worden de komende twee jaar ge-
bruikt om een aantal inhoudelijke 
thema’s als natuurbehoud, recre-
atie, parkeconomie, organisatie en 
marketing verder uit te werken. 
Deze week wordt het initiatief 
van het Nationaal Park Heuvelrug 
Nieuwe Stijl bij het Rijk ingediend 
als inzending voor de landelijke 
verkiezing Nationaal Park van 
Wereldklasse. Deze publieksver-

kiezing start in oktober. Dan kan 
iedereen ook op Nationaal Park 
Heuvelrug Nieuwe Stijl stemmen.

De ambitie om samen te komen 
tot één Nationaal Park voor de 
héle Heuvelrug: van Gooimeer 
tot Grebbeberg, werd dinsdag 6 
september voor de shelter op Park 
Vliegbasis Soesterberg onder-
streept door de samenwerkende 
partijen uit Utrecht en Noord-
Holland. Met deze ambitie gaan de 
partijen een uitdagend proces in. 
Gedeputeerden Krol uit Utrecht en 
Talsma uit Noord-Holland en wet-
houder Madeleine Bakker-Smit 
(Recreatie, Toerisme en Sport De 
Bilt) gaven bij de startbijeenkomst 
blijk van hun waardering voor de 
energie en het enthousiasme van 
alle betrokken partijen. [HvdB]

Betrokken partijen voor de shelter 
op Park Vliegbasis Soesterberg. Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
21-09
Do.

22-09
Vr.

23-09

Souvlaki-steak 
v.d. grill met tzatziki

of
Gebakken scholfilet 

met garnalen-bieslooksaus
of

Strudel van spinazie en feta-kaas

€ 10,-

Woe.
28-09
Do.

29-09
Vr.

30-09

Malse runderfilet 
met ui en spek

of
Schelvisfilet met 

groene kruidensaus
of

Flammkuchen met spinazie, 
noten en kaas

€ 10,-

Maandmenu september: € 27,50
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