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advertentie

Ontwerp

print- & drukwerk

website

www.parelprOmOtie.nl

Parel Promotie

Tel: 030 - 29 801 88

Mobiel: 06 - 12 73 91 00

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Goedbezochte Banenmarkt 
voor Vrijwilligers

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen zaterdag mocht de Banenmarkt voor Vrijwilligers, een initiatief van de 

vrijwilligerscentrale Vrijwillig in Actie De Bilt, veel aspirant-vrijwilligers ontmoeten. 

Negenentwintig organisaties die met vrijwilligers werken vertelden in het Wijkrestaurant  

Bij de Tijd de geïnteresseerden voor welk vrijwilligerswerk zij op zoek zijn naar nieuwe 

mensen. De markt werd oficieel geopend door wethouder Jolanda van Hulst.

Vrijwilligerswerk wordt steeds be-

langrijker. Met een terugtredende 

overheid moeten vrijwilligers weer 

taken oppakken die van oudsher ook 

door vrijwilligers gedaan werden. 

Bijvoorbeeld boodschappen voor 

de buurvrouw, bezoekjes aleggen 
of het organiseren van buurtactivi-

teiten. Vrijwilligerswerk kent een 

aantal essentiële kenmerken: het is 

een activiteit die vrijwillig wordt 

gedaan, er staat geen inanciele ver-
goeding tegenover, het werk wordt 

verricht in een georganiseerd ver-

band en het werk heeft een maat-

schappelijk doel voor individuele 

personen of in groepsverband. 

College

Wethouder Jolanda van Hulst open-

de de Banenmarkt door middel van 

een loterij waarbij zij en de rest van 

het college van burgemeester en 

wethouders zich eenmalig in zullen 

zetten voor één van de aanwezige 

organisaties. Het werden de organi-

saties Meldpunt Vrijwilligerswerk, 

het Leenderd Meeshuis, het Alz-

heimer dagcentrum Beth Samar, 

De Zonnebloem en Handje Helpen. 

Enthousiast trok ze vervolgens nog 

een organisatie, RTV De Bilt, om 

daar ook nog zelf een keer extra 

aan de slag te gaan. De wethou-

der vertelde zelf één weekend per 

maand vrijwilligerswerk te doen in 

het UMC. ‘Vrijwilligrswerk werkt 

twee kanten op: het is leuk om te 

doen en het wordt gewaardeerd. 

Het is echt een win-win situatie. 

In De Bilt zijn zeker vierhonderd 

organisaties die met vrijwilligers 

werken. Als gemeenschap kunnen 

we niet zonder hen’.

Zideris

Patricia van Vulpen is op zoek naar 

drie soorten vrijwilligers voor de 

bewoners van de kleinschalige 

woonvoorzieningen van Zideris in 

Maartensdijk en Bilthoven. ‘Wij 

bieden deze mensen al zoveel als 

mogelijk. Wij hebben een leuk 

team die zelfs in hun vrije tijd te-

rugkomen om iets met een enkele 

bewoner te ondernemen. Wij gun-

nen iedereen wat extra persoon-

lijke aandacht. Daarom zoeken we 

sportieve vrijwilligers die bijvoor-

beeld willen gaan wandelen met 

een bewoner. Ook zijn er bewoners 

die best wel naar een sportschool 

willen. Als we een vrijwilliger kun-

nen vinden die dat zelf al doet zou 

het wellicht mogelijk zijn dat hij 

een bewoner meeneemt. Daarnaast 

zoeken wij naar mensen die een 

creatieve activiteit willen onderne-

men en wij zijn op zoek naar een 

chauffeur. Meer informatie: Mirjam 

Huijbers telf. 088- 51 32 566.

De Zonnebloem 

Lout Bracke is op zoek naar be-

zoekvrijwilligers bij mensen met 

een lichamelijke beperking, maar 

ook naar nieuwe bestuursleden. De 

mensen die geholpen kunnen wor-

den met vrijwilligers noemen wij 

gasten. Wij zoeken vrijwilligers die 

zelf al een hobby hebben en die we 

aan een gast kunnen koppelen met 

dezelfde hobby. Zo is het voor de 

vrijwilliger leuk, maar ook voor 

die andere. Wij zijn op zoek naar 

nieuwe ouderen, mensen die net 

met werken gestopt zijn en die een 

deel van de vrijgekomen tijd willen 

invullen door zich in te zetten voor 

anderen. Daarnaast zijn we ook op 

zoek naar een secretaris voor ons 

bestuur’. Meer info: Patty Vulto, 

email: zonnebloemdebilt-biltho-

ven@hotmail.com

Mentorschap 

Mentorschap Midden Nederland 

koppelt vrijwilligers aan mensen 

die door bijvoorbeeld dementie, 

een verstandelijke beperking of 

psychiatrische stoornis niet meer 

(helemaal) in staat zijn over hun 

leven te beslissen. Onze groep 

mensen heeft geen ouders of fa-

milie meer die dat voor hen kun-

nen of willen doen. Het is echt 

vrijwilligerswerk, er wordt wel 

een onkostenvergoeding betaald 

van 298 euro per jaar. Ans van de 

Leemkolk: ‘Het werk vraagt een 

tijdsbesteding van twee tot vier 

uur per veertien dagen. Je bent 

echt de vertrouwenspersoon en 

adviseert en behartigt de belangen 

voor jouw cliënt. Je wordt daartoe 

oficieel aangesteld door een rech-

ter. Er zijn ook betaalde mentoren 

bij andere organisaties maar zij 

behartigen dan de zaken voor wel 

20 personen. Dat willen wij niet, 

het is echt vrijwilligerswerk met 

aandacht voor die ene persoon’. 

Meer informatie: Roza van Goet-

hem, telefoon (ma,di,wo,don 06 

101 60 139) 

Meer

Eigenlijk verdient elke organisa-

tie extra aandacht. Dit is slechts 

een klein deel van de aanwezige 

organisaties. Meer informatie is 

te vinden bij de mensen van VIA 

De Bilt of op hun website. Meer 

informatie: telefoon 030 744 05 

95 of email: via@mensdebilt.nl of  

www.vrijwilliginactiedebilt.nl

Hugo en Ada van Dis zijn op zoek naar vrijwilligers voor V.V.S.O. 

WVT voor activiteiten maar ook vrijwilligers die voor langere tijd 

verantwoordelijkheid willen nemen. Meer info: Gert-Jan Poppink 

telefoon 030 228 49 73.

Mischa Oliemans zoekt voor Wijkrestaurant Bij de Tijd mensen die tussen 

vijf en negen uur willen helpen met het opnemen van de bestellingen, 

het bedienen en het opruimen. Ze mogen dan gratis mee eten’. Meer 

informatie: Lotte Nagengast tel. 

030 220 96 15

Maartensdijker (74) 
beroofd

Een 74-jarige man uit Maartensdijk is woensdag 8 oktober slachtoffer 

geworden van diefstal met geweld. Van zijn bankrekening werd met 

geweld een link geldbedrag buitgemaakt.

Rond 16.25 uur toetste het slachtoffer zijn pincode in van de geldauto-

maat bij een bank aan het Maertensplein. Plotseling kreeg hij een linke 
duw van een onbekende man. Hierdoor moest het slachtoffer een stap 

opzij maken. Die onbekende man zag vervolgens kans om de transactie 

af te maken en ging er met het geld vandoor.

Signalement 

De verdachte is een licht getinte man van rond de 50 jaar oud, met een 

lengte tussen de 1.75 en 1.80 m. lang, slank postuur en Engels spre-

kend. Hij droeg donkere kleding.

Een ieder die informatie heeft over deze verdachte wordt gevraagd con-

tact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of 

met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

19/10 • 10.30u - Ds. C. van Steenis

Pr. Gem. Zuiderkapel

19/10 •  9.30u - Ds. W.P. Emaus
19/10 • 18.30u - Ds. J.P. Nap

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

19/10 • 10.30u - Gastpredikant

Evangelische Gemeenschap,

Koperwieklaan 3
19/10 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

19/10 • 10.30u - Pastor J. Houben

Ger. Kerk  

(wijkgemeente d’Amandelboom)

19/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
19/10 • 17.00u - Ds. B. Buitendijk

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

19/10 • 10.00u - Ds. G.H. Abma
19/10 • 19.00u - Ds. P.L. de Jong

Pr. Gem. Immanuelkerk

19/10 • 10.00u - Ds. G. Morsink

Pr. Gem. Opstandingskerk

19/10 • 10.00u - Ds. G. Landman Viering 
Heilig Avondmaal

R.K. St. Michaelkerk

19/10 • 10.00u - Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

19/10 • 10.00u - Dhr. Joop Koens

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

19/10 • 10.30u - Dhr. Dr. J. van 
Amersfoort

Herv. gemeente Blauwkapel 

19/10 • 10.00u - Prop.  
drs. G.A. van Ginkel 

19/10 • 18.30u - Kand. J.A.J. Pater

Herst. Herv. Kerk

19/10 • 10.30 en 18.00u - Ds. van Tilburg

Onderwegkerk Blauwkapel

19/10 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

19/10 • 11.00u - Ds. E. Versloot

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

19/10 • 10.00u - Ds. G. Wassinkmaat
19/10 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

19/10 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

19/10 • 9.30u - Ds. E. Versloot

St. Maartenskerk

18/10 • 14.30u - Eucharistieviering
19/10 • 10.30u -

Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

19/10 • 10.00u - Hr. A. Doornenbal
19/10 • 18.30u - Dhr. C. Veldhuizen

PKN - Herv. Kerk

19/10 • 10.00u ds.  
J.P. Kromhout van der Meer

19/10 • 18.30u  - ds. W. Arkeraats 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Film in Lichtruim

Het Filmhuis vertoont op 15 okto-
ber in het prachtige theater van 
het Lichtruim ‘Un long dimanche 
de fiancailles’ van Jean-Pierre 
Jeunet. Deze film is gekozen in 
het kader van de nationale her-
denking deze maand van WO I. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn 
vanaf woensdag 8 oktober online 
verkrijgbaar via www. kunsten-
huis.nl en voor zover nog voor-
radig in het Lichtruim, Planeten-
plein 2, Bilthoven vanaf een uur 
voor aanvang voorstelling. 

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 17 
oktober kunt u weer klaverjassen 
bij SVM. In de kantine van deze 
sportvereniging aan de Dieren-
riem 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.

Les Intouchables

Op 18 oktober is er voor ieder-
een weer gelegenheid om film te 
kijken in de Ontmoetingskerk in 
Maartensdijk. Dit keer Les Intou-
chables. Het op ware feiten geba-
seerde verhaal van de miljonair 
Philippe en de kansloze, alloch-
tone Driss. Philippe is aan een 
rolstoel gekluisterd. Vanwege 
verscherpt toezicht op auteurs-
rechten wordt een bescheiden 
bijdrage gevraagd van (mini-
mum) 2,50 euro. Dat bedrag is 
inclusief een kopje koffie vooraf 
en een drankje achteraf. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur en vanaf 
20.00 uur begint de film. 

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk

Lezing over kunst

In de kathedraal van Girona 
bevinden zich twee middeleeuw-
se kunstwerken: het Tapijt van de 
Schepping en het Beatus’ Hand-
schrift over de ondergang van 
de wereld. Over beide kunstwer-
ken organiseert Kunst en Religie 
Bilthoven op 20 oktober a.s. in 
Schutsmantel om 20.00 uur een 
lezing door Paul Bröker, direc-
teur Instituut voor Religie en 
Kunst Helikon, Utrecht. Aanmel-
den hiervoor kan via email: gnj-
vannieuwstadt@hetnet.nl

PvdA en kabinetsbeleid

Ook overdag kan men met de 
PvdA discussiëren. Vele leden 
en kiezers vragen zich af wat er 
van de ideeën en inbreng van 
de PvdA terecht komt. En wat 
er door de 2e Kamerfractie naar 
voren wordt gebracht. Daarom 
is het onderwerp deze keer ’De 
PvdA en het regeringsbeleid’. Dit 
onderwerp wordt ingeleid door 
Cees van Rest, congresafgevaar-
digde op de overdagbijeenkomst 
op dinsdag 21 oktober, 9.45 uur 
bij Jan Akse, Romankwartier 10 
te Bilthoven. Ook niet-leden zijn 
welkom. Informatie: tel.: 030 
2286903, 030 2282813 of 030 
2201295.

Filmgroep Centrum

Op 21 oktober besteedt de Film-
groep Centrum aandacht aan 
eigen werk van leden en niet-
leden. Ingebrachte films kunnen 
worden besproken, maar dit is 
niet verplicht. Er is gelegenheid 
om suggesties te vragen en pro-
blemen, die zich bij het opne-
men en monteren van de film 
voordeden, voor te leggen. Niet 
leden worden van harte uitge-
nodigd met eigen materiaal de 
avond te bezoeken. De Film-
groep Centrum is een vereni-
ging van amateur video-filmers. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
in De Schakel , Soestdijkseweg 
Zuid 49A in De Bilt en begint 
om 20.00 uur. Belangstellenden 
zijn welkom. Meer informatie: 
filmgroepcentrum.nl

Bijbelquiz in Ontmoetingskerk

Op dinsdag 21 oktober wordt 
in de Ontmoetingskerk aan de 
Julianalaan in Maartensdijk de 
nationale bijbelquiz georgani-
seerd. Veertig vragen over de 
Bijbel, die via een professionele 
PowerPointpresentatie worden 
gesteld. Speciaal is dat deze keer 
de onlangs uitgekomen Bijbel 
in Gewone Taal centraal staat.  
 

Zo kunnen de deelnemers op een 
ontspannen en enigszins compe-
titieve manier  kennis met deze 
nieuwe Bijbelvertaling. Aanvang 
19.45 uur.

Mobieltjescursus

De jongeren van de afdeling 
De Bilt van het Nederlandse 
Rode Kruis organiseren een 
mobieltjescursus. De deelne-
mers aan deze cursus worden 
hierbij gekoppeld aan een van 
de jongeren en hebben hierbij 
de mogelijkheid vragen te stel-
len over hun mobiele toestel.  

Er zijn geen kosten aan de cur-
sus verbonden, alleen het eigen 
mobieltje moet mee. De cur-
sus wordt woensdagavond 22 
oktober a.s. aangeboden in de 
recreatieruimte van Touten-
burg, Kievitlaan 45 in Maar-

Geboren

8 oktober 2014

Sanne

Dochter van William 

en Ankie van Voorst
Tolakkerweg 209g

Maartensdijk

tensdijk. Vanaf 20.00 uur is er 
koffie en staat de jeugd klaar 
om vragen te beantwoorden.  

Voor info: Esther Jacobsen, 
tel. 06 21181323 of e-mail:  

info@rodekruis-debilt.nl o.v.v. 
Mobieltjescursus.

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 26 oktober verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een universele eredienst 
in Huize het Oosten, ingang 
Jan Steenlaan 25, Bilthoven. 
Aanvang 11.00 uur. Het thema 
is: ‘Het Paradijs op Aarde’.  

(www.soefi.nl)

Moegestreden en verlangend naar het einde is van ons

heengegaan mijn innig geliefde man, onze vader,

schoonvader, opa en overgrootvader

Johannes Wilhelmus de Rijk
Hans

op de leeftijd van 73 jaar.

“Voor altijd in onze harten verbonden”

 Quintina de Rijk-Vroegop

  Hanny en Eric van Someren

   Jasper en Ramona

   Sandra en Lesley

    Jeremy

    Jermaine

  Theo en Willeke de Rijk

   Glenn

  Theo Onink

Maartensdijk, 12 oktober 2014

Dorpsweg 121

3738 CC Maartensdijk

Hans is thuis opgebaard. Er is aldaar gelegenheid tot afscheid nemen 

op zaterdag 18 oktober van 17.00 tot 18.00 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben op maandag 20 oktober

om 14.00 uur in crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te 

Bilthoven.

Na de plechtigheid is er tevens gelegenheid tot condoleren.

Hans hield van bloemen.

Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven

deze advertentie als zodanig te beschouwen.

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

door Henk van de Bunt

De landelijke Dag van de Duurzaamheid vond plaats op 10 oktober. Door heel Nederland vonden 

er duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door maatschappelijke organisaties, overheden, 

bedrijven en particulieren. Samen liet men zien dat duurzaamheid past in het dagelijks leven en 

dat men een groene-, betrokken en verantwoorde samenleving heeft en wil houden. 

De gemeente De Bilt heeft het 

voornemen uitgesproken om 

in 2030 een energie-neutrale 

gemeente te zijn. Dat kan de 

gemeente niet alleen: energie-

neutraliteit moet worden gerea-

liseerd met bewoners, onderne-

mers en organisaties. Wethouder 

Anne Brommersma: ‘De rol van 

de gemeente is beperkt, maar ook 

niet te onderschatten. Daarom 

heeft het College aan de raad toe-

gezegd om nog dit jaar met een 

duurzaamheidsagenda te komen 

voor de komende vier jaar’. 

Realiseren

Om dit te realiseren had de ge-

meente het werkatelier ‘Groene 

meters maken’ georganiseerd. 

Gezamenlijk met deskundige 

inwoners, ondernemers en orga-

nisaties op het gebied van duur-

zaamheid uit de gemeente wer-

den de thema’s en speerpunten 

uitgewerkt, waardoor de con-

touren van de duurzaamheidsa-

genda zichtbaar werden. De bij-

eenkomst was zo opgezet, dat op 

wisselende wijzen ‘groene me-

ters’ werden gemaakt.

Vrienden 

Op vrijdag 10 oktober reikte 

locoburgemeester Anne Brom-

mersma aan het einde van deze 

duurzaamheidsbijeenkomst in de 

Mathildezaal van het gemeente-

huis de eerste Duurzaamheids-

penning uit aan de ‘Vrienden 

van het Van Boetzelaerpark’. De 

‘Vrienden van…’ (114 leden) 

bestaat uit een groep bewoners 

rondom het Van Boetzelaerpark, 

die zich sterk heeft gemaakt om 

van het ‘Van Boetzelaerpark’ een 

park te maken van, voor en door 

de omwonenden. Anne Brom-

mersma: ‘Het bestuur spant zich 

in om met de omwonenden diver-

se initiatieven uit te voeren, die 

het park weer kwaliteit geven’. 

Plukboomgaard

‘Een opvallend initiatief was het 

realiseren van een plukboom-

gaard. Inwoners van de gemeente 

kochten aandelen om dit mo-

gelijk te maken. Ook werden er 

speelvoorzieningen geplaatst 

voor kleuters en een hangplek 

gecreëerd voor de oudere jeugd. 

In de vorm van een speciale dag 

met een carrousel aan activitei-

ten, werd ook aan de senioren 

gedacht. Het park heeft hierdoor 

veel meer een maatschappelijke 

functie gekregen door de on-

derlinge contacten die daardoor 

zijn ontstaan. De Vrienden van 

het Van Boetzelaerpark geldt 

als voorbeeld voor de manier 

waarop een groep bewoners zich 

inzet voor het behoud van na-

tuurschoon en recreatie, voor nu 

en voor de komende generaties. 

Zij spannen zich al jaren in, om 

de natuurwaarde zoveel mogelijk 

te behouden. Vandaar dat het col-

lege heeft besloten hen de eerste 

Duurzaamheidspenning toe te 

kennen’.

Locoburgemeester Anne Brommersma geniet, samen met Ben Verwiel en Veroniek Clerx van de Vrienden van 

het van Boetzelaerspark.

Prestatieafspraken 
Maandag 6 oktober hebben de gemeente De Bilt en Woonstichting SSW prestatieafspraken 

ondertekend. Met deze afspraken wordt het belang van een goede samenwerking benadrukt.

Beide partijen hebben een geza-

menlijke verantwoordelijkheid als 

het gaat om het wonen in de ge-

meente De Bilt. Ieder vanuit zijn 

eigen bevoegdheid. Wethouder 

Jolanda van Hulst en directeur-

bestuurder Ad van Zijl van SSW 

hebben deze gezamenlijke verant-

woordelijkheid bekrachtigd door 

hun handtekening te zetten onder 

de prestatieafspraken. 

Bewonersvereniging Woonspraak 

heeft als belangenbehartiger van 

de huurders van SSW een positief 

advies gegeven over de prestatie-

afspraken. 

Gezamenlijke ambities

Vanuit de gemeentelijke Woon-

visie en het Ondernemingsplan 

van SSW zijn gezamenlijke am-

bities geformuleerd. In de pres-

tatieafspraken zijn deze ambities 

vertaald naar 4 thema’s. De geza-

menlijke opgaven concentreren 

zich op Kwalitatief hoogwaardig 

woonmilieu vasthouden, leefbare 

vitale kernen, dynamiek op de lo-

kale woningmarkt en duurzaam-

heid. Nieuwbouw moet tegemoet 

komen aan de wensen van huidige 

en nieuwe inwoners en passen bij 

het karakter van de gemeente. 

Woonomgeving

Een gevarieerde bevolkingsop-

bouw draagt bij aan een prettige 

woonomgeving. In de grote kernen 

is die variatie er wel en zijn er ook 

voldoende voorzieningen. In de 

kleine kernen staat de vitaliteit on-

der druk. Het aantrekken van jonge 

gezinnen helpt om de vitaliteit en 

leefbaarheid te behouden of te ver-

sterken. Niet iedere doelgroep heeft 

evenveel kans op de Biltse woning-

markt. Bepaalde doelgroepen moe-

ten geholpen worden. Door maat-

werk en voorrangsregelingen komt 

er meer dynamiek op de woning-

markt en kunnen meer huishoudens 

passend gehuisvest worden.

 

Duurzaamheid

Energiebesparende maatregelen 

hebben zowel een positief effect 

op het milieu als ook op de betaal-

baarheid van de woonlasten. In het 

convenant duurzaam bouwen zijn 

afspraken gemaakt over de toepas-

sing van duurzame materialen en de 

duurzaamheid van het vastgoed. In 

2014 wordt dit convenant herzien 

en worden de ambities op het ge-

bied van duurzaamheid vergroot. Jolanda van Hulst en Ad van Zijl hebben hun handtekening gezet. 

Nieuwe rotonde 
Van Leeuwenhoeklaan

De kruising van de Soestdijkseweg-Zuid en de Antonie van Leeu-

wenhoeklaan in Bilthoven wordt de komende maanden omge-

bouwd tot rotonde. De rotonde is nodig om de doorstroming en de 

veiligheid van al het verkeer te verbeteren. Bij de aanleg worden 

ook nieuwe bushaltes voor het Antonie van Leeuwenhoekterrein 

aangelegd voor lijn 72/265 (de snelbusverbinding tussen station 

Bilthoven en De Uithof). 

Aan de oostzijde van de Soestdijkseweg-Zuid wordt het i etspad ver-
breed. Dit maakt onderdeel uit van de sneli etsroute van station Bilt-
hoven naar de Uithof. Verschillende delen daarvan zijn de afgelopen 

maanden al aangelegd. Op het deel dat nu wordt aangepakt, is het i ets-
pad nog te smal. De gemeente heeft toestemming verleend om een aan-

tal bomen te rooien om de nieuwe rotonde mogelijk te maken. Hiervoor 

wordt ongeveer 3500 m2 groen verwijderd. In de directe omgeving 

wordt ter compensatie daarvan 5500 m2 groenstructuur met nieuwe 

bomen en hagen aangeplant. Daarbij worden langs de weg bovendien 

zogenaamde ondergrondse groeiplaatsen gecreëerd die het mogelijk 

maken dat bomen beter kunnen groeien en wortels op den duur niet 

meer het wegdek, i ets- of voetpad beschadigen.

Afzetting

De aanleg van de rotonde vindt plaats in de maanden november en 

december. Voorbereidende werkzaamheden starten vanaf 20 oktober 

aanstaande. Wanneer dit werk gevaar kan opleveren voor het verkeer, 

wordt een wegdeel of de gehele weg afgezet. Dit kan tijdelijk zijn of 

voor langere tijd en zal ter plekke ook met borden en verkeersregelaars 

worden aangegeven. Woningen en bedrijven op dit deel van de Soest-

dijkseweg-Zuid waar de werkzaamheden plaatsvinden, blijven bereik-

baar voor bestemmingsverkeer. Het Antonie van Leeuwenhoekterrein 

en het RIVM blijven bereikbaar via de 1e Brandenburgerweg.

Doorgang voor i etsers
Voor i etsers zal de doorgang op Soestdijkseweg-Zuid tijdens de werk-
zaamheden gehandhaafd blijven, zodat er voor hen een goede verbin-

ding blijft tussen Station Bilthoven, De Bilt en de Uithof. De i etsver-
binding zal wel maar aan één kant van de weg zijn. Dit is afhankelijk 

van de werkzaamheden en zal voor i etsers ter plekke duidelijk worden 
aangegeven.

Om4zo4lang4mogelijk4zelfstandig4thuis4te4blijven4
Wij komen aan huis in de hele regio! 

www.ergogooi.nl4 4 4 035-62848104

advertentie
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We hebben weer diverse wildpate’s!Lekker voor het weekend! 
Lange zachte metworst 

SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Gevulde filetrollade 100
gram 1.20

Houthakkerssteak 100
gram 0.99

Magere runderlappen 500
gram 6.49

Eendenborst 100
gram 2.75

Filet americain
Hammouse
Najaarssalade 3x 100

gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Coburger rauwe ham

Gebraden kipfilet

Boterhamworst 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 16 oktober
t/m woensdag 22 oktober

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Schouderham
Gebakken boterhamworst
Procereurrollade
Zure zult
Varkenslever
Corned beef
Boterhamworst

Paardenworst
Kookworst
Grilworst
Grilworst met kaas
Leverworst
Gebraden gehakt
boerensnijworst

PISTACHE 
NOTEN 

LUXE 
ROZIJNENMIX 1.25100

gram

3.98per
stuk

1.75100
gram

BOEREN AMBACHT 
KAAS 

VACHERIN MONT D’OR

6.25500
gram

Extra Donderdag voordeel!

Bekroond tot beste belegen 
kaas van Nederland! 

Hij is er weer! 

DIVERSE SOORTEN 
PATE’S 100

gram 0.99
5.-
5.-

5.-

5 boomstammetjes

5 gehaktschnitzels 

5 bossche bollen

STOMPETOREN 
BELEGEN 

5.-500 
gram

STOMPETOREN 
BELEGEN 

Lekker en makkelijk!
ZELFGEMAAKTE 
ERWTENSOEP! 

6.-2 voor

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers van de Traiteur
Er is weer

Jachtschotel
________________________ 100 GRAM 1,49
Nieuw Italiaanse

Herfst pasta
________________________ 100 GRAM 1,25

Witlof schotel
MET HAM EN KAAS ______ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

Fruitsalade
PER BAKJE

Hagel witte

Champignons
250 GRAM

Mooie Hollandse

Prei
HEEL KILO

Vers gesneden

Hutspot
____________________500 GRAM 0,99

De allerbeste

Perssinaasappels
______________________ 2 KILO 1,99

Alle Lasagnes
____________________100 GRAM 0,99

ALLEEN MAANDAG 20, DINSDAG 21

EN WOENSDAG 22 OKTOBER

1,99 0,490,79

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot

___________________________ 100 GRAM  0,70

MEDE DANKZIJ U ZIJN WIJ
2E GEWORDEN.

DAAROM TRAKTEREN WIJ.  BIJ AANKOOP 

VAN PRODUCTEN ONTVANGT U:

DONDERDAG: BILDTSTAR 2,5 KG - GRATIS

VRIJDAG: FLESJE SALADE DRESSING - GRATIS

ZATERDAG: ELSTAR 1 KG - GRATIS



 De Vierklank 5 15 oktober 2014

Willibrordplaquette voor 
Yvonne Diepstraten

door Henk van de Bunt

Op zondag 5 oktober heeft Yvonne Diepstraten na de eucharistieviering in de Michaëlkerk, 

die in het teken stond van het Malawiproject een Willibrordplaquette ontvangen. De 

plaquette werd namens de Aartsbisschop van Utrecht en op voorspraak van de gehele 

geloofsgemeenschap van de HH. Michaël- en Laurenskerk uitgereikt door pastoor Huitink.

Op deze wijze werd Yvonne be-

dankt voor haar jarenlange inzet 

op allerlei gebied, maar in het bij-

zonder voor alle inzet voor mensen 

in Malawi, Afrika. De Willibrord-

plaquette is een bisschoppelijke 

onderscheiding van het Aartsbis-

dom Utrecht. De aartsbisschop van 

Utrecht eert met deze onderschei-

ding gelovigen in het bisdom, die 

langdurige betekenisvolle, meer 

dan gewone verdiensten hebben 

verricht voor de kerkgemeenschap. 

Bilthoven

Sinds 1984 ondersteunt de parochie 

een medische plattelandskliniek in 

Neno, Malawi.

Via dokter Elly Holtrust kwam men 

met de zusters van deze kliniek 

in contact. Dokter Holtrust heeft 

de opleiding van deze zusters tot 

vroedvrouw en verpleegkundige 

verzorgd. Alleen al rond Neno wo-

nen ruim 30.000 mensen in Afri-

kaanse hutten. Gemiddeld maken 

15.000 mensen per jaar gebruik van 

de diensten van de kliniek. In de 

laatste vijf jaar is de ondersteuning 

uitgebreid. De basisschool, ook in 

Neno, ontvangt ieder jaar geld om in 

de periode van voedselschaarste 950 

leerlingen een ontbijt te geven. Ook 

is in Malawi een project in het kader 

van de bestrijding van aids, opgezet 

door dokter Holtrust en geleid door 

inlandse mensen; ook zij ontvangen 

jaarlijks van ons ondersteuning.

Geld

Het geld komt voor bijna 100% 

in Malawi terecht. De enige kos-

ten die hier gemaakt worden zijn 

stortingskosten en een enkele keer 

materiaalkosten, zoals voor het ver-

zenden van goederen. Ondersteu-

ning is noodzakelijk bij de aanschaf 

van medicijnen voor mensen die het 

zelf niet kunnen betalen, het onder-

houd van de ambulance en gebou-

wen en de aanschaf voor voedsel. 

Op allerlei manier is (met succes) 

geprobeerd er een parochieel pro-

ject van te maken. In de kerk wordt 

dat zichtbaar in het kruisbeeld en de 

stoel uit Malawi en de poster met 

informatie over het project. Ieder 

jaar wordt op een indringende ma-

nier aandacht voor het project ge-

vraagd en wordt er gul door de pa-

rochianen gegeven. Maar ook is er 

een kring van mensen, die een vast 

bedrag aan het project overmaken. 

Tenslotte zijn er enkele donoren die 

het project op bijzondere wijze on-

dersteunen, waardoor men ook in 

staat is een extra injectie te geven 

in noodsituaties.

Malawi-project

Yvonne Diepstraten vertelt: ‘On-

danks de veranderingen van de 

afgelopen jaren, het samengaan 

van de twee parochies, leeft dit 

project nog volop. We zijn daar blij 

en dankbaar om. Wellicht denken 

sommigen weleens, waarom het 

toch altijd hetzelfde project moest 

zijn en of het zoetjes aan niet vol-

doende is geweest? Het antwoord 

hierop is, dat het juist zo mooi is 

dat onze hulp een structurele on-

dersteuning vormt. En deze struc-

turele hulp zal nog lang nodig zijn. 

Natuurlijk staan in Malawi de ont-

wikkelingen niet stil en zijn er ook 

steeds meer jongelui die een oplei-

ding kunnen volgen. Deze ontwik-

keling heeft wel tijd nodig en feit 

blijft dat Malawi door totaal gebrek 

aan bodemschatten nooit een echt 

welvarend land zal worden. De 

kloof tussen onze manier van le-

ven en die van de mens in Malawi 

is onvoorstelbaar groot. En ook 

al zijn we ons bewust dat het ook 

hier voor sommigen moeilijk is om 

rond te komen, durven we toch tel-

kens weer een beroep op uw gul-

heid te doen’

Yvonne bedankt iedereen die in haar en het project geloofden en hun steun 

hebben gegeven.

Wethouder 
op Windehof

Wethouder Anne Brommersma bezocht 

donderdagwoonlocatie  Windehof van Kwintes om in 

gesprek te gaan met burgers van De Bilt. Brommersma, 

wethouder voor onder andere zorg en welzijn, wilde 

kennismaken met de woonlocatie en burgers die gebruik 

maken van ondersteuning van Kwintes. 

De wethouder opende het gesprek: ‘Ik weet nog maar zo weinig, vertel 

me veel.’ En dat gebeurde. Openhartig vertellen zes mensen over de 

ondersteuning die zij krijgen of hebben gehad in de woonvorm of thuis. 

Onder het genot van kofie en zelfgemaakte taart, worden zij allemaal 
aangehoord door de wethouder, die zelf ook veel vragen stelt. Over de 

zorg, over (vrijwilligers)werk en netwerk. ‘Het is goed om van mensen 

zelf te horen hoe zij leven in De Bilt. Hoe zij leven met een vraag, wat 

nodig is en wat men zelf wil en kan’. De verhalen maken duidelijk dat 

iedereen iets voor elkaar kan betekenen en hoe ijn de ondersteuning, 
zowel die van een professional als van elkaar, wordt ervaren’.

Veranderingen

De veranderingen in de zorg worden ook besproken. ‘De gemeente 

wordt verantwoordelijk voor een deel van de zorg. Samen met aanbie-

ders gaan we in 2015 kijken hoe we de zorg het beste kunnen vormge-

ven. Voor komend jaar houdt iedereen de zorg waar hij of zij recht op 

heeft. Maar in die hele verandering is zo’n gesprek zeker voor herha-

ling vatbaar!’, aldus de wethouder. John van Ardenne, beleidsmede-

werker WMO bij de gemeente, vult aan: ‘Mensen van de gemeente, 

bijvoorbeeld het indicatieteam, kunnen ontzettend veel leren van deze 

verhalen’.                 (Arlette Kessing)

Wethouder Brommersma in gesprek in het tuinhuis van Windehof. 

advertentie

Onderzoek zondag-openstelling 
winkels broddelwerk

De gemeenteraad van De Bilt bespreekt deze maand een voorstel van het College over de 

openstelling van winkels op zondag. Het voorstel komt erop neer, dat supermarkten elke 

zondag hun deuren mogen openen. Andere winkels mogen dat acht keer per jaar.  

Het voorstel is volgens het college na draagvlakonderzoek tot stand gekomen.  

De SGP-fractie in De Bilt heeft grote bedenkingen bij dit draagvlakonderzoek.

De SGP-fractie heeft de achterlig-

gende tijd zelf ook onderzoek ge-

daan naar de betrouwbaarheid van 

het draagvlakonderzoek. De feiten 

die hieruit naar voren komen en de 

conclusies die de fractie kan trek-

ken, liegen er niet om. Fractievoor-

zitter Johan Slootweg: ‘We kunnen 

de wijze waarop het onderzoek 

gedaan is en dus ook de uitkomst 

ervan niet anders zien dan broddel-

werk’. De SGP-fractie zal tijdens 

de a.s. raadscommissievergadering 

van donderdag 16 oktober haar fei-

ten en conclusies op tafel leggen. 

Zondag

Wie de SGP kent, weet dat de par-

tij op basis van Bijbelse uitgangs-

punten tegen het openstellen van 

winkels op zondag is. Een chris-

telijke partij dient er volgens de 

SGP naar te streven de Bijbelse 

richtlijnen en geboden als lei-

draad te laten gelden in de samen-

leving. Openstelling van winkels 

op zondag past naar haar mening 

niet bij het gebod over het houden 

van de zondag als rustdag. Daar-

naast tellen voor de partij andere 

zaken mee, die ervoor pleiten 

winkels op zondag dicht te hou-

den. Bij het bepalen van haar me-

ning, denkt de SGP zeker ook aan 

de (kleine) zelfstandige onderne-

mers. Wordt er voor hun belang 

opgekomen? Wordt er naar hun 

mening gevraagd? Hoe denken 

zij over zondag-openstelling? De 

SGP-fractie heeft ook hier onder-

zoek naar gedaan. 

Johan Slootweg: ‘Naar aanleiding 

van dit onderzoek kun je ervan 

uitgaan dat het College van ons 

een aantal pittige vragen tege-

moet kan zien’.

Elke 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur
heeft Wereldwinkel Maartensdijk een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

OP=OP



www.biltschehoek.com

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

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

overnachting in ons hotel.

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

 Reserveren noodzakelijk. Informeer bij onze receptie.

Reserveer nu alvast: 

Culinair Wildbuffet-Dansant

Zaterdag 25 oktober en zaterdag 29 november

De Holle Bilt 1  -  3732 HM De Bilt  -  Tel. 030 220 58 11  -  E-mail: biltschehoek@valk.com 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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

Grote collectie 

klassieke en  

moderne meubel-

stoffen en leer.

Ook rieten- en 

biezenmatten  

maken.

Kijk voor een

impressie op 

onze site:

Gratis halen en brengen.
Kom vrijblijvend langs in onze winkel.
U bent van harte welkom. 
De kofie staat klaar!

Nieuw in Bilthoven

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

Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven

06-25172955
0346-830927

www.meubelstoffeerderijkwarten.nl

06 51447828 Eline Bekius, De Bilt 
www.mevision.info

Bilthoven, 
ophaal- en afl everpunt

Super 8 i lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD

6

Amstelveen?
Dat is bijna

40 kilometer…

Het is een 
aanbieding, daar 
moet je iets voor 

over hebben!
We 

gaan gewoon 
naar Vink! 

Lekker
dichtbij!!

Koop uw witgoed bij Vink.

Die zorgen voor een correcte 

afl evering en installatie. 
Gewoon bij u thuis!

Waarom 
zover weg?

Een aanbieding ver weg?
Vink witgoed is altijd

dichtbij!

Nieuw!
Dadel/vijgenbrood nu € 4,95
Nieuw!Appel/notentaartje

€ 6,95

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

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

GRATIS
Haal de gratis kraskaart 
in de winkel en kras

15%  20%  50%  of  100% 
korting

op een Nederlands tijdschrift naar keuze.

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry age

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

ERVAAR DE

WARMTE VAN DE

NAJAARSMODE

Like ons op Facebook
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‘Bewegen Op Recept’ 
door Henk van de Bunt

Mens De Bilt is onlangs gestart met een nieuw initiatief in een poging 55+-ers van hun 

lichamelijke klachten af te helpen: ‘Bewegen Op Recept’. Hierbij gaat men uit van de  

helende werking van sport en bewegen. Combinatiefunctionaris Sebastiaan Klok werkt  

aan de implementatie binnen de gemeente samen met ROC Midden Nederland studente  

Denise van Soest die zo’n project ook vanuit haar opleiding vorm geeft.

Sebastiaan Klok: ‘Praktijkonder-

steuners van Gezondheidscentrum 

De Bilt en buurtsportcoaches van 

Mens De Bilt verwijzen de patiënt 

door middel van een zogenaamd 

‘beweegrecept’ door naar een sport-

aanbieder in de buurt. Fraternitas, 

Zwembad Brandenburg, NoWaBi 

(Nordic Walking Bilthoven) en 

Sportcity doen al mee’. 

Lichamelijke ongemakken 

Denise van Soest: ‘Bewegen is 

gezond. Bij te weinig beweging 

neemt het risico op hart- en vaat-

ziekten aanzienlijk toe. Toch komt 

het nog regelmatig voor dat mensen 

niet of nauwelijks sporten en daar-

door te kampen krijgen met allerlei 

lichamelijke ongemakken. De huis-

artsen en praktijkondersteuners van 

Gezondheidscentrum De Bilt en de 

buurtsportcoaches van MENS De 

Bilt denken met ‘het beweegrecept’ 

de oplossing voor deze problema-

tiek gevonden te hebben’.

Beweegrecept

Bij het ‘Bewegen Op Recept’ 

schrijft de huisarts of praktijkon-

dersteuner na een uitgebreid intake-

gesprek een speciaal beweegrecept 

voor met daarin een persoonlijk 

beweegprogramma op maat. Hierbij 

werken verschillende zorgverleners 

van het Gezondheidscentrum De 

Bilt samen met sportaanbieders uit 

deze gemeente. Gedurende twaalf 

weken kan de persoon in kwes-

tie 1 keer per week gebruik ma-

ken van diverse sportfaciliteiten.  

 

Er is een divers aanbod van activitei-

ten variërend van Sportcity tot actief 

wandelen, zwemactiviteiten en hart 

en vaat groep Galm. Sebastiaan en 

Denise: ‘Met dit initiatief hoopt men 

de zin en motivatie om te sporten en 

bewegen aan te wakkeren. Uitein-

delijke doel is dat de ‘patiënt’ na de 

twaalf weken Bewegen Op Recept 

echt lid wordt van de des betref-

fende sportaanbieder. En uiteraard 

is dit niet alleen als promotie voor 

de sportvereniging bedoeld. Het is 

juist het stimuleren van de motivatie 

bij het bewustwordingsproces, dat 

verantwoord sporten onderhoudend, 

helend en daardoor stimulerend is; 

ongeacht bij welke sportvereniging 

dan ook. Als Bewegen Op Recept 

aanslaat, zal dit waarschijnlijk ver-

der uitgerold worden voor andere 

leeftijdsgroepen. 

Informatie

Mens De Bilt is de Biltse organi-

satie voor maatschappelijke onder-

steuning in alle kernen van deze 

gemeente en wil graag dat iedereen 

uit alle kernen meedoet; ook op 

het gebied van ‘Bewegen op Re-

cept’. Voor meer informatie kunt 

u contact opnemen met Sebastiaan 

Klok: tel. 06 30 59 65 78 of e-mail: 

s.klok@mensdebilt.nl. 

Sebastiaan Klok en Denise van Soest: ’Als Bewegen Op Recept 

aanslaat, zal dit waarschijnlijk verder uitgerold worden voor andere 

leeftijdsgroepen’. 

Boekpresentatie Dolores Thijs
Het is 1956 als de vader van Do-

lores Thijs met zijn gezin voor 

een periode van drie jaar in Oost-

Berlijn gestationeerd. De Muur be-

staat nog niet en er is vrij verkeer 

tussen de verschillende bezettings-

zones. Maar de abrupte overgang 

vergt veel van het aanpassingsver-

mogen van een twaalfjarig meisje.  

Tegen de achtergrond van de Kou-

de Oorlog schetst Dolores Thijs 

in ‘Retour Berlin Ostbahnhof’ het 

relaas van een jonge, onschuldige 

tiener. Een meisje dat met tegen-

zin vertrok uit Brussel, zich Oost-

Berlijn tot haar thuis wist te ma-

ken en vervolgens met heimwee 

weer uit Berlijn moest vertrekken.  

Vrijdag 17 oktober bent u van-

af 19.30 uur welkom bij De 

Bilthovense Boekhandel aan 

de Julianalaan 1 te Bilthoven.  

 

De toegang is gratis. Om 20.00 

uur is er een oficieel programma 
waarbij het eerste exemplaar wordt 

overhandigd aan Koos Postema.

Broodmaaltijd in De Bremhorst
Elke dinsdagavond is het een ge-

zellige drukte in de recreatiezaal 

van Woonzorgcentrum De Brem-

horst. De bewoners kunnen die 

avond kiezen om de broodmaal-

tijd op het appartement of samen 

met medebewoners te gebruiken.  

 

Deze activiteit om gezellig met el-

kaar te eten is een jaar geleden met 

6 bewoners gestart. Dit is inmid-

dels uitgegroeid naar 30 bewoners.  

Het is gebleken dat de bewoners het 

gezamenlijk eten erg prettig vin-

den. Na de maaltijd wordt er geza-

menlijk een kopje kofie en thee ge-

dronken om de avond af te sluiten. 

(Berber Holwerda)

Samen eten bevordert het sociaal contact.

De Langste Eettafel 
van Nederland

Verzorgingscentrum d’Amandelboom in Bilthoven nam  woensdag 1 

oktober deel aan De Langste Eettafel van Nederland. Het evenement 

is een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid en wordt gehouden 

omdat eten mensen met elkaar verbindt. Deelnemers dragen een halve 

meter per eter bij aan die langste eettafel. Bij d’Amandelboom namen 

56 mensen deel dus kon 28 meter worden toegevoegd aan het landelijk 

resultaat. Behalve bewoners van het verzorgingscentrum aten 13 men-

sen uit de buurt mee. Vrijwilligerscoördinator Sanneke Admiraal vertelt 

dat de kok een speciaal menu had samengesteld met hutspot, preiprol 

en een lekker stukje vlees, met als toetje een heerlijk ijsje. [GG]  

Met 56 deelnemers zorgde d’Amandelboom voor 28 meter lengte.

Koperwiek 40 jaar
Ter gelegenheid hiervan was er in de Koperwiek Bilthoven 

een feestweek georganiseerd.

Dinsdag was er ‘40 jaar muziek’ met de Biltse muzikaal entertainer Ig-

naas de Jong. Woensdag 8 oktober had het personeel een bonte middag 

georganiseerd voor de bewoners waarin er verschillende artiesten de 

revue passeerden, o.a. André Hazes, de Starsisters, zuster Clivia, Bri-

gittte Kaandorp en Tineke Schouten, allen uitgevoerd door een bont 

gezelschap personeelsleden. [HvdB]

Vrijdag verzorgde Amsterdammer Klaas Bakker een programma met 

pianomuziek, ilmbeelden en uitleg rond een bepaald thema voor deze 
jubilerende zorginstelling. 

Beneietconcert KBH
Op 31 oktober a.s. Om 20.00 uur zal het Groot Harmonieorkest o.l.v. 

dirigent Johan Boonekamp een concert verzorgen, in de sfeervolle 

Kloosterkerk van Amersfoort, Daan Fockemalaan 10. Deze avond 

heeft een beneietkarakter ten gunste van de stichting Papageno en de 
lustrumactiviteiten, 115 jaar KBH.

Mevrouw Aaltje van Zweden richtte samen met haar man, de dirigent 

Jaap van Zweden, de stichting Papageno op met als doel om autisti-

sche kinderen te ondersteunen. Tijdens deze beneietavond zal Aaltje 
iets vertellen over het werk van de stichting; muziektherapie, klank en 

ritme is een taal die kinderen met autisme kan helpen om contact te 

maken, hun gevoelens te uiten en emoties te verwerken.

Kunstveiling

Verschillende Biltse kunstenaars hebben inmiddels hun werk 

ter beschikking gesteld voor de kunstveiling. Voorafgaand 

aan het concert heeft u de gelegenheid de kunstwerken te be-

zichtigen, tijdens de veiling kunt u hier een bod op uitbren-

gen. De veiling wordt geopend door Burgemeester Gerritsen.  

Reserveren/aanmelden vóór 20 oktober 2014 via reserveren@biltse-

harmonie.nl o.v.v. naam, adres, telefoonnummer, aantal personen + 

‘beneiet concert’. U kunt ook telefonisch reserveren via 06-50878313. 
De kaarten liggen voor u klaar aan de zaal.



Presentatie slimmer en eficiënter werken
Leer slimmer en eficiënter met uw tijd omgaan. U gaat 
met concrete voorbeelden aan de slag. Reken op een 
avond waar je met meer weggaat als waarmee je kwam!  
5 november 19.30 – 22.00 uur. € 25,00 / leden Idea € 
20,00. Deze avond wordt georganiseerd in het kader 
van ‘de bibliotheek voor ondernemers’. 

Bouw uw eigen website. 
Een eigen website bouwen is niet moeilijk. Leer in 3 of 
4 bijeenkomsten een eigen website opzetten. U kunt 
kiezen uit Freeway (speciaal voor Apple, cursus start 
28 oktober 19.00 – 21.00 uur), Joomla of Wordpress. 
Voor deze laatsten is er eerst een informatie-avond op 
4 november 19.00 – 21.00 uur. Deze avond wordt geor-
ganiseerd in het kader van ‘de bibliotheek voor onder-
nemers’. 

Foto en video op uw tablet of iPad.
Uw tablet kunt u ook gebruiken voor het maken van 
foto’s en video’s. In deze cursus van twee dagdelen cur-
sus leert u  hoe u foto’s of video’s kunt maken, uw foto’s 
als bijlage te versturen of ontvangen en een presentatie 
te maken van uw foto’s. De cursus is er zowel voor een 
android tablet (start 30 oktober) als voor een iPad (start 
28 oktober). Deze cursus wordt gegeven in samenwer-
king met SeniorWeb

Facebook voor senioren
Facebook is het grootste wereldwijze sociale net-
werk. Wilt u weten wat het is, hoe het werkt en wat 
je ermee kunt dan is deze cursus iets voor u. U leert 
een account aanmaken, berichten plaatsen en er vei-
lig mee werken. De cursus start woensdagmiddag  
12 november. Kosten € 50,00 / leden Idea € 37,50 incl. 
cursusboek. 

Informatie

Voor meer informatie of aanmelden: mw. C. Heerschop 
cheerschop@ideacultuur.nl of 030-2299003

Diet Idzerda Portretschilder
Javalaan 38, 3742 CP Baarn

Tel.: 035 - 8871048

www.portretschilderidzerda.nl
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HERTENBIEFSTUK
Heerlijke mals & vers afgesneden, puur natuur, alleen zout

en peper toevoegen. Kort te bakken als biefstuk  100 gram 2,95

DEENSE SCHNITZELS
Voor de echte liefhebbers met een krokant laagje paneermeel

eromheen. Zachtjes Ca 15 min. in ruim boter braden 100 gram1,15

RIBLAPPEN Aberdeen Angus Graan gevoerd

Zeer volle smaak uit Australië, boter mals te bereiden,

ca 1½ tot 2 uur sudderen. Speciale introductie prijs  500 gram 7,50

CASSELER RIB
Topper bij onze stamppoten; ook heerlijk te combineren met

onze Cumberlandsaus huis gepekeld & huis gerookt. 100 gram 1,85

KIPDIJFILET
Uit onze poeliershoek: zonder bot. Word niet droog! Ca 25 min.

braden. Het ontdekte stukje kip van vroeger  100 gram 0,85

BOOMSTAMMETJES
Uit onze panklaarhoek: met ham & kaas gevuld en omwikkeld

met laagje paneer. Ca 12 tot 15 min. Zachtjes braden 3 stuks 3,30

TIP: Van maandag 20 t/m woensdag 22 oktober

ROOMSCHNITZELS

Gekruid gehakt en gepaneerd 3 stuks 3,30

MERQUEZWORSTJES

Iets pittig en kort te bakken 100 gram 1,45

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 13 okt t/m zaterdag 18 okt 2014. Zetfouten voorbehouden.

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

RELAXFAUTEUIL UTRECHT MET 
GRATIS OP-STA-HULP

Nu € 995,00
Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

persoonlijk zitcomfort. Relaxfauteuils, 

Sta-op-stoelen, Fauteuils en banken op 

maat. Kom proberen wat goed zitcomfort 

voor u kan betekenen. Bezoek onze winkel 

en showroom met ± 100 fauteuils. 

www.raaijeninterieurs.nl

Maandspecial

Black angus tournedos 
met saus naar keuze 

geserveerd met
 frietjes, salade en groente

€ 19,50

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Herfstmenu

Proef de smaken van de herfst... 

Cocktail en een amuse
3-gangen menu met bijpassende wijnen 

inclusief een koie compleet  € 50,00
 

(alleen op reservering)

De Witte Zwaan

Dorpsstraat 8
3732 HJ De Bilt

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

De hele maand oktober genieten...

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

‘Petits Amis’ onze kleine gerechtjes om te delen € 5,00 per stuk
Van onze houtskool BBQ Black angus ossenhaas sate € 17,50

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



 De Vierklank 9 15 oktober 2014

Drukte op het Maertensplein
Bij kwaliteitsslager Andries 

Zweistra kon men kennismaken 

met het wildassortiment, bestaande 

uit o.a. hertenbiefstuk van het 

Europese wilde hert, wild zwijn en 

diverse stoofgerechten. 

Jumbo Maartensdijk deelde 

zaterdag de met meerdere 

vrachtauto’s aangeleverde 

Verhuispakketten uit aan haar 

klanten. 

Splinternieuwe visverkoopwagen 
voor Thomas Meester

door Marijke Drieenhuizen

Op woensdag 22 oktober staat op het Maertensplein in Maartensdijk voor het eerst de 

splinternieuwe visverkoopwagen van Thomas Meester van de Zeevishandel van de Groep. 

Met de ingebruikname van de nieuwe wagen kan hij onder andere meer en sneller warme vis 

bereiden en blijft de haring beter op temperatuur door het gekoelde haringmeubel. Om de 

komst van zijn nieuwe wagen te vieren heeft hij op 22 oktober diverse aanbiedingen. 

Thomas Meester begon op 14-jari-

ge leeftijd op de markt met de ver-

koop van vis. Zijn opa startte des-

tijds met de vishandel, later werd 

dat overgenomen door zijn ouders 

en nu voortgezet door hemzelf. 

Naast zijn standplaats in Maartens-

dijk, heeft hij ook standplaatsen in 

Doetinchem, Vreeland, Oostzaan 

en Twello. 

Begrip in Maartensdijk

Vishandel van de Groep is onder-

tussen een begrip in Maartensdijk. 

Met het ruime assortiment aan vis is 

er voor ieder wat wils. De kwaliteit 

van de verse vis, gerookte vis, vers 

schoongemaakte haringen, warme 

vis en diverse klant en klaar maal-

tijden is uitstekend. Met de nieuwe 

verkoopwagen blijft vishandel van 

de Groep naast de kwaliteit ook aan 

de uitstraling werken.

Voordelig genieten 

Thomas Meester is trots op zijn 

nieuwe wagen. ‘Mijn nieuwe ver-

koopwagen is super modern en 

beschikt over een televisie waar 

steeds de dagelijkse aanbiedingen 

op worden getoond. Natuurlijk is 

het gekoelde haringmeubel prach-

tig. De haring blijft zo mooi op 

temperatuur en levert dus niet in 

op kwaliteit. De nieuwe bakpan is 

een stuk groter, dus klanten krijgen 

sneller hun warme vis. Natuurlijk 

is er ook gedacht aan het milieu 

met de led verlichting en de nieuw-

ste koeltechnieken’. Woensdag 22 

oktober staat de nieuwe wagen in 

Maartensdijk. Thomas Meester: 

‘Tegen inlevering van onze adver-

tentie (elders in deze krant) kunt u 

dan super voordelig genieten van 

een visje en tegelijk onze prachtige 

wagen bewonderen. Let wel even 

op, vanwege de herinrichting van 

het Maertensplein staat de wagen 

tijdelijk naast kapper Hans’. 

Thomas Meester en Willienne 

Poort in de oude verkoopwagen. 

Woensdag 22 okt. wordt de nieuwe 

visverkoopwagen gepresenteerd.

Landwaart trakteert
door Henk van de Bunt

De tweede plek Landwaart Culinair bij de verkiezing van Beste Groen-

teman van Nederland 2014 is volgens de Maartensdijkse onderneming 

opnieuw een teamprestatie en absoluut een felicitatie waard. Wim 

Landwaart: ‘Die felicitatie betreft uiteraard niet alleen de mensen van 

het Landwaart-team, maar alle klanten, die door hun betrokkenheid ons 

steeds weer uitdagen tot het leveren van topprestaties’.

Vorige week kondigde Wim Landwaart al aan te zullen trakteren, in-

middels is bekend wat dat wordt. ‘Op donderdag 16, vrijdag 17 en za-

terdag 18 oktober is er voor elke klant een gratis product; op donderdag 

ontvangt elke klant gratis een zak Bildtstar-aardappels van 2,5 kilo van 

onze nieuwe aardappelleverancier, de allerbeste kwaliteit. Vrijdags is 

er voor elke klant een gratis lesje salade-dressing (zonder E-Nummers) 
puur en natuurlijk, verrassend lekker. Op het Maertenspleinfeest van jl. 

zaterdag was er veel belangstelling voor. Er worden ook recepten bij 
gegeven. Op zaterdag 18 oktober tenslotte is er voor iedere klant gratis 

één kilo Elstar-appels’, aldus een trotse Wim.

Zaterdag kon men op het Maertensplein naast Super Olive Oil ook 

al kennis maken met de nieuwe dressings in 6 variaties gemaakt met 

groenten en fruit.

Veiliger pinnen 
bij Van Rossum

door Marijke Drieenhuizen

Sinds afgelopen week is het mogelijk om bij Drogisterij Van Rossum in 

Maartensdijk geld te pinnen. Een soortgelijk apparaat stond eerder bij 
de voormalige winkel van C1000.  De urgentie van veiliger geld pinnen 

is duidelijk: vorige week nog werd een 74-jarige Maartensdijker toen 

hij stond te pinnen weggeduwd waardoor er een link bedrag van zijn 
bankrekening werd buitgemaakt. Bij Van Rossum is vaak iemand in de 

directe nabijheid en staan meerdere camera’s. 

Agaath van Klaaren test de machine even uit.

Bakker Bert Bos bakte zelf de 

appelbeignets. 

[foto’s Henk van de Bunt]



Elke woensdag 

in Maartensdijk

8:30  tot 17:30 op 

het Maertensplein 



Op woensdag 22 oktober nemen we onze nieuwe verkoopwagen 

feestelijk in gebruik op het Maertenplein in Maartensdijk.

Speciale aanbiedingen op woensdag 22 oktober!

Pond kibbelingen

€ 5,- 
saus naar keuze gratis

Haring 

€ 1,75 p/s

4 voor € 5,-

De hele dag kunt u

gratis proeven 

van onze overheerlijke

Bretonse vissoep

½ liter € 3,50
1 liter € 6,50

Aanbiedingen geldig op woensdag 22 oktober 

tegen inlevering van deze bonnen.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)
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Datum:  Donderdag 30 oktober 2014

Inloop:  Vanaf 17:00 tot 20:00 uur

Locatie:  Het dorpshuis aan de

  Prinses Christinastraat 2

  in Westbroek

Nieuw Vastgoed B.V. is van plan om gezamenlijk met De Langen & van den Berg Vastgoed B.V. een  

nieuwbouwproject te ontwikkelen aan de Westbroekse Molenweg te Westbroek. De ontwikkeling heeft 

vooral betrekking op grondgebonden geschakelde woningen en twee-onder-een-kap(lex)woningen.  

Graag willen wij de omwonenden en geïnteresseerden vragen om mee te denken met het project.

Kom daarom op donderdag 30 oktober naar het 

dorpshuis en praat met ons mee!

Lichte f donkere kleuren?

Uw mening telt!

Informatiebjeenkomst project ‘Molenweg’

Wat voor architetuur
mot er toegepast worden?

Hoe wilt u dat uw huis er uit zit? Wilt u 2 f 3 slaapkamers?
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Bridgen voor het goede doel

Voor de 17e maal organiseert 

Soroptimistclub De Bilt een 

bridgedrive; dit keer opnieuw in 

de tuinzaal van Huize het Oosten, 

Rubenslaan 1 te Bilthoven. 

De opbrengst van deze bridgedag 

is geheel bestemd voor het pro-

ject Kiran Namaste. Dit project 

ondersteunt alleenstaande Nepa-

lese moeders en hun kinderen, 

die onder schrijnende omstan-

digheden moeten leven. Kiran 

Namaste geeft hen weer hoop op 

een toekomst door de vrouwen 

een vak te leren en de kinde-

ren naar school te laten gaan.

De bridgedrive vindt plaats op 

22 oktober van 10.00 tot 12.00 

uur en van 13.45 tot 14.45 uur. 

Tussendoor wordt u een lunch 

aangeboden. Aanmelden kan 

bij Marion de Graaf, tel. 030 

2293369, e-mail marionlouise@

telfort.nl of bij Elleke Schale-

kamp, tel. 030 2287416, e-mail 

efcatering@hotmail.com. Zie 

ook www.soroptimist.nl.

Stem op Fleur of Tijn

Tijn (groep 7 Michaelschool) en 

Fleur (groep 4 Michaelschool) 

Werner zijn super blij omdat zij 

genomineerd zijn voor de photo-

award van het WNF. Om kans te 

maken op de publieksprijs heb-

ben zij zoveel mogelijk stemmen 

nodig. Tijn heeft een foto met de 

titel ‘Luiaard’ en Fleur met de 

titel ‘Brullen dat die kan’ .

Helpen jullie ons aan zoveel 

mogelijk stemmen? Je kunt tot 

uiterlijk 28 oktober op onze foto 

stemmen via www.rangerclub.nl. 

Onze foto wordt tentoongesteld in 

het Museon in Den Haag.

[foto Henk van de Bunt]

Scouting voor zonnepanelen

Samen met 170 andere Scouting-

verenigingen in heel Nederland 

dingt Scouting Agger Martini 

Groep uit Maartensdijk mee naar 

de hoofdprijs: tien zonnepanelen 

op het Scoutinggebouw. Stem-

men kan op zonnestrijd.nl tot en 

met 31 oktober. Natuur & Milieu 

deelt, met steun van de ASN 

Bank, vijf sets zonnepanelen uit 

aan Scoutinggroepen. De groep 

die de meeste stemmen krijgt, 

wint tien zonnepanelen. Voor de 

2e en 3e plaats zijn tweemaal 

acht zonnepanelen beschikbaar. 

Scoutinggroepen die op de 4e 

en 5e plek eindigen, krijgen elk 

zes zonnepanelen. De daken 

van alle 170 deelnemende Scou-

tinggroepen zijn gecheckt op 

geschiktheid voor zonnepanelen. 

Op 1 november maakt Natuur & 

Milieu de winnaars bekend.  De 

zonnepanelen worden in novem-

ber door Eneco bij de winnaars 

geïnstalleerd. Onder de stemmers 

verloot Natuur & Milieu tien 

Wakawaka-lampen. 

Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt.
Kijk snel op www.hoogvliet.com.

...daarom

Hoera!
Dankzij uw stem is Hoogvliet uitgeroepen tot 

de beste supermarkt van Nederland. 

Een titel om trots op te zijn!

Stem nog 1x op ons 

voor de titel Beste winkel 

van Nederland! 

Scan de code of ga naar 

beste winkelketen.nl/hoogvliet

Acties zijn geldig van woensdag 15 t/m dinsdag 21 oktober 2014

Ariel, Dash of Dreft pods of 
tabs of Lenor wasverzachter 
Alle pods of tabs van 16 - 30 stuks of 
fl essen van 711 - 750 ml
2 stuks
van: 5.38 - 21.18

voor: 2.69 - 10.59

 Hmmmburgers! 
Alle soorten
3 pakjes van 2 stuks
van: 5.94

voor: 3.96

2+1
GRATIS

 Aardappelschijfjes 
2 zakken van 450 gram
van: 1.90

voor: 0.95

Knorr Wereld Gerechten 
Alle soorten
3 pakken
van: 5.94 - 8.61

voor: 3.96 - 5.74

2+1
GRATIS** 1+1

GRATIS
Per kilo 1.06

1+1
GRATIS*
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Tapijt

Vinyl

Marmoleum

Gordijnen

Vitrage

Lamellen

Jaloezieën

Zonwering

Horren

Laminaat

Plankenvloer

PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak

T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering
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Kerstmarkt reisje op 

topniveau

Een driedaagse VIP reis:
van 25 tot 27 november,  
naar de kerkstad Valkenburg. 
Luxe busreis en verblijf  
in Grand hotel Monopole.

Uitstekende verzorging  
met veel inclusief.

Wil je een  
informatie folder?
Bel dan even:
0346 - 212288 of 
06 - 53 85 35 57

Hennie en Henk  
Broekhuizen. 

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

voor 

frisse 
ideeën!

‘Vul de vriezer’ actie bij 
Gelato Burano

Aanstaande zondag 19 oktober is de laatste dag van het Biltse ijsseizoen. 

Het is een heerlijke zomer geweest waarin wij alle ijsliefhebbers met 

veel plezier hebben verwend. 

Omdat wij de winter sluiten en u ook dan vast van ons ambachtelijke ijs

wilt genieten thuis, verkopen wij de laatste dagen ons grote porties ijs

voor ‘supermarktprijzen’. Kom dus nog snel even de vriezer vullen op

Dorpsstraat 60 in De Bilt elke dag vanaf 14 uur. 

Voor wie onze winkel een leuke bestemming wil geven deze winter; 

deze is beschikbaar als ‘pop-up store’ tot 1 maart 2015. 

Bel dan: 06-42475007 voor een bezichtiging.

Voorspeelavond bij Kunst en Genoegen

Vrijdag 17 oktober organiseren de Slagwerkgroep en het Harmonieorkest van 

Muziekvereniging Kunst en Genoegen uit Maartensdijk hun jaarlijkse  

voorspeelavond. De voorspeelavond is de gelegenheid bij uitstek om  

zich in al haar facetten aan het publiek te presenteren. 

De slagwerkgroep zal aan de hand 

van een Latijns-Amerikaans num-

mer de opbouw laten horen in sa-

menspel tussen diverse trommen 

met elk een eigen klankbereik en 

de bongo. Het orkest presenteert 

zich niet alleen gezamenlijk, maar 

ook gelegenheidsduo’s, -trio’s en 

–kwartetten laten het publiek ken-

nis maken met de diverse instru-

menten afzonderlijk. Bijzonder 

dit jaar ook een solo op de jacht-

hoorn. 

Leerlingen

Ook wordt er op deze avond voor-

gespeeld door diverse leerlingen, 

die nog niet meespelen in het or-

kest. Daarbij is ook een optreden 

van de laatste aanwinst; een as-

pirant trompettist, pas sinds sep-

tember lid van de vereniging maar 

een veelbelovend (jong) talent.  

 

En om het publiek deelgenoot te 

maken van hoeveel plezier muziek 

maken geeft, is er voor de aanwe-

zigen na aloop mogelijkheid zelf 
(te proberen) verschillende instru-

menten te bespelen. O.a. klarinet, 

saxofoon. dwarsluit, trompet, 
sousafoon en natuurlijk verschil-

lende slagwerkinstrumenten be-

horen tot de mogelijkheden. 

Talent

Wellicht worden er op deze avond 

een muzikale talenten ontdekt, 

die mogelijk zich bij de vereni-

ging willen aanmelden voor les-

sen of mee willen gaan spelen.  

 

Voor jongeren is er de mogelijkheid 

deel te nemen via het jeugdfonds.  

 

Informatie hierover en verdere 

info is er die avond volop te ver-

krijgen. De avond is in De Vier-

stee, Nachtegaallaan 30 te Maar-

tensdijk op vrijdag 17 oktober 

vanaf 19.00 uur en de toegang is 

gratis. 

Een veelzijdig assortiment 
tassen,shawls en poncho’stassen,shawls 

De nieuwe herfst- en

wintercollectie is binnen!

In de herfstvakantie (van maandag 20 t/m zaterdag 25 oktober) zijn wij gesloten

Trendy, sjiek of stoer... 
Er is voor iedereen wat bij!

Kom snel langs!Parkeren voor de deurWij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00, 
dinsdag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur  

zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Ondernemen moet wel leuk blijven...
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Bosviolen in hangzak

Viola cornuta.

Diverse kleuren. 

Hoogte ca. 30 cm. 

Per stuk

van 12,99Cvoor

7,99

wk 42. Geldig van 16-10 t/m 22-10. OP=OP

Dag van duurzaamheid 
Op donderdag 10 oktober de dag van de duurzaamheid, werd er op di-

verse basisscholen in de gemeente door vrijwilligers uit het bedrijfsle-

ven voorgelezen. Net als vorig jaar organiseerde stichting Samen voor 

De Bilt het voorlezen en komen de vrijwilligers uit haar netwerk. ‘Het 

verhaal van de bomen’ speelt zich af in het eekhoornbos waar een te-

kort aan beukennootjes is. Dit leidt zelfs tot ruzie onder de eekhoorns. 

Gelukkig is er ook een oplossing voor de ongelijke voedselverdeling. 

Na aloop werd er met de leerlingen over het verhaal gesproken en 
konden ze vragen stellen.                           (Sjoerd Papa)

Voorleesmevrouw Carina van de Rabobank leest groep 1a van de 

Julianaschool voor.

Fietskeuring

Op Daltonschool de Rietakker in De Bilt zijn woensdag de ietsen 
van de oudste kinderen gecontroleerd op veiligheid. Remmen, 

ietsverlichting, het is allemaal weer in orde. Op de ietsen prijkt een 
sticker Goedgekeurd. In de onderbouw is in elke groep een iets in de 
klas bekeken. De kinderen weten nu goed aan welke eisen een veilige 

iets moet voldoen.

Julianaschool verplettert record
door Guus Geebel

Vrijdag 10 oktober was de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Overal in het land lieten 

bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, maar ook scholen duurzame activiteiten 

zien. De Julianaschool in Bilthoven koos voor een activiteit met een competitie-element.  

De school verbrak het Nederlands record van de langste loomband van Nederland.  

Het record stond op 154 meter en werd 951,45 meter.

Het idee om het record te gaan bre-

ken ontstond toen René Dijkstra 

een uitzending van het Jeugdjour-

naal zag. Daarin werd kinderen 

gevraagd welk record ze het liefst 

zouden willen verbreken. Met stip 

op één stond het verbreken van het 

record van de langste loomband 

van Nederland. ‘Daar moet ik iets 

mee in combinatie met de Dag van 

de Duurzaamheid’, dacht René 

Dijkstra. ‘De rage is voorbij dus 

nemen kinderen gemakkelijker af-

stand van hun loombandjes. Laten 

we die bandjes daarom vooral slim 

inzamelen om te voorkomen dat ze 

het milieu gaan schaden.’ 

De langste

‘Wij gaan voor de langste! Doen 

jullie mee?’ Op deze manier werd 

de actie een maand geleden bij de 

leerlingen van de Julianaschool 

gepresenteerd. ‘De laatste week is 

het pas echt goed op gang geko-

men’, vertelt initiatiefnemer René 

Dijkstra. Hij heeft drie kinderen 

op de Julianaschool en is werk-

zaam bij Kirkman Company. Daar 

houdt hij zich bezig met organi-

satievraagstukken rondom duur-

zaamheid en dus ook het herwaar-

deren van afval. ‘Alle groepen 

van de school hebben enthousiast 

meegedaan om het record te be-

reiken. Met de Hogeschool voor 

de Kunsten Utrecht wordt bespro-

ken wat er met de grote hoeveel-

heid loombandjes gedaan wordt. 

We willen de kunstenaar die het 

beste idee aandraagt vragen er iets 

kunstzinnigs mee te doen.’

Enthousiaste kinderen vieren dat 

het record is verbroken.

Leerlingen HNL maken kennis 
met rolstoelbasketbal

door Guus Geebel

Vrijdag 26 september werd in Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven tweemaal een  

rolstoelbasketbal clinic gehouden. Daarmee zag de zestienjarige VWO 5 leerling  

Maarten Robberegt uit Bilthoven een wens in vervulling gaan. Hij had al vaker  

geprobeerd de clinic naar zijn school te krijgen en dit keer was het gelukt.

Maarten doet nu zo’n drie jaar aan 

rolstoelbasketbal. Voordat hij daar-

mee begon deed hij aan rolstoel-

tennis. ‘Ik dacht dat een teamsport 

beter zou zijn, want dan ben je niet 

alleen met jezelf bezig. Ik zag de 

basketballers een keer trainen in re-

validatiecentrum De Hoogstraat in 

Utrecht en ik vond het er best goed 

uitzien. Voor de lol heb ik toen een 

paar keer meegetraind en ik vond 

het zo leuk dat ik het ook ben gaan 

doen.’ Gewoonlijk beoefent hij de 

sport in De Hoogstraat, maar nu 

tijdelijk vanwege een verbouwing 

in Vleuten. Hij traint twee uur in 

de week. Om de vier weken zijn er 

wedstrijden die een hele zaterdag 

duren. 

Geweldig

De clinic in Het Nieuwe Lyceum 

werd op uitstekende wijze verzorgd 

door Toine Klerks, teammanager 

van het Nederlands rolstoelbasket-

balteam. Hij had vijftien rolstoe-

len meegebracht en het werd een 

enorm succes  ‘Mijn eigen klas was 

in twee groepen opgesplitst en deed 

actief mee.’ Er was voor en na de 

pauze een clinic van vijf kwartier. 

Maarten was blij dat hij eindelijk 

zijn medeleerlingen een keer kon 

laten zien wat rolstoelsport inhoudt 

en dat ze ook nog mee konden 

doen. Docente Willeke Kentie vond 

het laatste deel van de clinic hele-

maal geweldig. ‘Maarten speelde 

samen met Toine Klerks tegen der-

tien medeleerlingen en ze wonnen 

beide keren dik.’ 

Gemengd

De sport wordt over de hele wereld 

beoefend. Maarten Robberegt heeft 

ook al deelgenomen aan een inter-

nationaal toernooi in Duitsland. 

Over de clinic is hij heel tevreden 

en hij denkt dat het voor herha-

ling vatbaar is. Rolstoelbasketbal 

wordt gemengd beoefend. ‘In mijn 

team zit één vrouw en dat is toeval-

lig Esther Vergeer. Ze is gestopt 

met rolstoeltennis en had daarvoor 

aan basketbal gedaan. Dat heeft ze 

sinds kort bij ons weer opgepakt.’ 

Maarten wil na de middelbare 

school geneeskunde gaan studeren.

Maarten Robberegt vindt de clinic voor herhaling vatbaar.

advertentie



Nootjes
Te koop aangeboden

Kok Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk 

is in de herfstvakantie 

GESLOTEN van maandag 20 

oktober tot en met zaterdag 

25 oktober

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Milo klassieke legergroene 

winterjas, mt 44, zgn. vis-

graat, wol zeer, mooi is nu 

helaas te groot, nauwelijks 

gedragen. Nieuwprijs € 199,-  

nu € 50,-. Tel. 0346- 212805

Nieuwe trolleykoffer met 

r.v.s. look. Afm. 52x33x20cm. 

€ 10,-. Tel. 030-2258916

Muziek dj mengtafel, grijs/

zwart 20 x 23 cm, merk 

`Behringer`. € 20,-. Tel. 030- 

2284394

Z.g.a.n.  zonnehemel, merk 

`Hapro` met 10 lampen, sterk 

frame. € 49,-. Tel. 0346- 

212896

Bandschuurmachine `Bosch` 

PBS 75 E 620w 75 mm. 

€ 25.-. Tel. 030-2203319

+/- 90 meter draka kabel 4 

G 2,5 mm xmvk. € 25.-. Tel. 

030-2203319

Donkerblauw HERENJACK 

van `Mc-Gregor`. In nieuwe 

staat, 2-3x gedragen, maat 

m/50. Donsgevoerd en met 

afritsbare capuchon. € 125,-.

Tel. 0346-213778 of mail 

naar: avanschaik@dv-mail.nl

Laat u verrassen door onze 

TASSEN, keuze uit ruim 800 

modellen bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Combimagnetron Samsung 

26liter, bruin met NL hand-

leiding, maat buitenzijde 

BxHXL 557x 528x339. 

Ovenruimte 358x365x229 

mm. € 25,-. Tel. 06- 44560743 

in Bilthoven

Projectie tafel zwart/chroom 

2 bladen voor € 10,-. Tel. 06- 

44560743 in Bilthoven

Projectiescherm breed ca 

120 cm, inschuif/inklapbaar 

en hoogte verstelbaar blauw/

chroom. € 20,-. Tel. 06- 

44560743 in Bilthoven

Mini TV zeer klein voor in 

caravan zwart/wit, 220volt. 

€ 10,-. Tel. 06- 44560743 in 

Bilthoven

Radio/cassette bovenlader 

CD, met 2 x losse boxen, 

zwart 220volt. € 15,-. Tel. 06- 

44560743 in Bilthoven

Blankhouten kapstok nieuw 

in doos moet nog worden 

gemonteerd. € 7,50 Tel. 06- 

44560743 in Bilthoven

4 x velg met band 13 inch, 

2 x noppenband en 2x opge-

sneden band. Geschikt voor 

crossauto. Gratis afhalen. Tel.  

0346-214411

9 grote bollen smyrnawol 

+ 1 zak voorgesneden reep-

jes, kleur wit met  vlekjes 

grijs, inclusief pen en snijder. 

€ 12,50. Tel. 0346-282302

Leuke pop (meisje) op schom-

melstoeltje, pop is prachtig 

maar jurkje vuil. €15,-. Tel. 

0346-282302

Klamboe (z.g.a.n.)  € 3,-. Tel. 

0346-282302

Mooi houten , roze poppen-

huis met veel meubeltjes en 

6 popjes. Afm. 71x60x26. 

€ 20,-. Tel. 06-50602672

Z.g.a.n. stevig wit houten 

haardfauteuiltje, fijne zit. 

€ 20,-. Tel. 030-2205540

Splinter nieuwe IKEA blank 

gelakte tafel,  afm. bladmaat 

74x74x74 cm. Prijs bij Ikea 

€ 159,50 nu bieden tot maxi-

maal € 50,-  Tel. 030-2205540

Accuboor merk Heller.

Type Torque,  7,2 volt. In 

opbergkoffer. € 15,-. Tel. 030- 

2285302

KOFFERS en nog eens kof-

fers bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

2 1-persoons  watermatrassen. 

€ 50,-. Tel. 06-53942176 ( na 

18.00u )

Nieuwe elektrische bakoven 

van `Moulinex`, 39x43x50cm 

in zilvergrijs. € 45,-. Tel. 

0346-212492

Vier kleine platen van 

Madonna: Crazy, Like a vir-

gin, True blue en Isla Bonita. 

€ 10,-. Tel. 030-2203365

Z.g.a.n. bk aluminium koe-

kenpan Ø28cm.  € 10,-. 3 

paar houten klompen maat 

35- 38-39. € 5,-. per paar. Tel. 

030-2202996

Nieuwe bruine leren dames 

laarzen met rekbare schacht, 

maat 39. € 49,-. Tel. 030- 

2202996

2 z.g.a.n. gekleurde dek-

bedovertrekken voor 1-pers. 

€ 20,-. Sportief waterdicht 

jack, roze-wit-blauwe streep, 

maat m. € 25,-. Tel. 030-

2202996

`Singer` breimachine SB 

100, ideaal voor de ervaren 

breister. € 37,50. Tel. 0346- 

214084

Puzzel `aap, noot, mies` van 

1000 stukjes ( collect's item ). 

€ 15,-. Div. jaargangen `Mijn 

creatieve hobby`. Per jaar-

gang € 10,-. Tel. 0346-214084

Kaptafel van Ikea met lade, 

120x40cm. € 35,-. Tel. 0346-

213449

Maxicosy `Cabrio`. € 40,-. 

Tel. 0346-212662

Nieuwe HOMETRAINER 

`Kettler. € 239,-. Tel. 030-

2281000

3-pits petroleumstel. € 7,50. 

Rotanstoel, z.g.a.n. € 10,-. 

Tel. 035-5771462

Goedwerkende verstekzaag. 

€ 12,50. Tel. 0346- 214668

Naaldhout stamdelen van 

± 2m. Gratis af te halen. 

Kruiwagenwiel met lek-

vrije band. € 35,-. Tel. 035-

5771232
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Hoveniersbedrijf Kevin van 

’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

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

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD:  Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

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

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose- Maartensdijk. 

Tel. 06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en tim-

merwerken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

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

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

MPGcoaching.nl 

Tuinservice van Vliet tel. 06-54751296 Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Het plantseizoen begint weer; vele maten 

en soorten van coniferen, taxus laulier, rododendrons etc. 

Fruit en sierbomen. Oriënteer u vrijblijvend ook m.b.t. snoei- 

zaag- straat- of welk soort van tuinwerk ook

Gratis proefles en huur panfluit. Houd je van de panfluit? 

Wil je goed en zo snel mogelijk panfluit kunnen spelen? Kom 

bij Esti op panfluitles. Esti is zeer ervaren in het lesgeven, 

afgestudeerd op het conservatorium en geeft panfluitles in 

Hollandsche Rading en Hilversum. Gratis parkeren en op 

loopafstand van het station. Bel voor een gratis proefles: 

06-40844295

Te koop gevraagd

Rustige, betrouwbare 

TINKER, verkeersmak (ook 

grootverkeer), gezond en geen 

exceem. Tel. 030- 2283031

Oude RACEFIETS, jaren 

70-90 ( in huidige staat ) voor 

mij en mijn vriendin. Tel. 06- 

83235321

Activiteiten

OPHEFFINGSUIT-

VERKOOP bij Blooming 

Business. Alle zaterda-

gen in oktober van 10.00-

16.00.  Beukenburgerlaan 

62 in Groenekan. Meer info: 

06-20199194

Fietsen/ brommers

SPARTAMET, moet opge-

knapt worden, staat al een tijd 

stil! € 40,-. Tel. 030-2205216

Personeel gevraagd

De kaas- en notenspeciaal-

zaak op De Kwinkelier in 

Bilthoven zoekt voor de 

zaterdag (en evt. vrijdagmid-

dag) een WINKELHULP van 

16/17 jaar. Info: Ton-Peter 

Klap, tel. 030-2286279

Groenrijk Hollandsche 

Rading zoekt een zaterdag 

KASSAHULP vanaf 16 jaar. 

Reageren via mail: holland-

scherading@groenrijk.nl

Gepensioneerde HUIS 

SCHILDER voor enig schil-

derwerk bij particulier. Tel. 

030- 2290427

Enthousiaste en flexi-

bele SCHOONMAAK 

M E D E W E R K ( S T ) E R S 

gezocht. Voor een object in 

regio De Bilt zoeken wij voor 

in de ochtend- en/of avond-

uren medewerk(st)ers. Meer 

info of direct reageren? www.

my-cleaningservice.nl/vaca-

ture of info@my-cleaningser-

vice.nl

Personeel aangeboden 

Marie-Louise Actief voor 

OUDEREN: persoonlijke 

aandacht en begeleiding 

voor particulieren. Tel. 

06-15305249

Raaijen Interieurs

Uw adres voor het 
vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 

030-2202012

Altijd zuiver drinkwater met waterbehandelingssysteem. 

Systeem ZUIVERT en geeft u schoon, helder, heerlijk water 

uit de kraan.  Combinatie van krachtige technologieën: 

gepatenteerd koolstofblokfilter,  gepatenteerde UV lampen 

en geavanceerd elektronisch bewakingssysteem. Eenvoudig 

te plaatsen, weinig ruimte, voordelig.  Info: E. Doornenbal-

Boogaard.  Tel. 0346-212687. email: doornenbal-boogaard@

planet.nl

Juridische hulp of advies nodig? Neem vrijblijvend con-

tact op met Innogem te Bilthoven. Telefoon 030-7370030 of 

06-49680149/ www.innogem.nl. Wij zijn betrokken, nauwge-

zet en hanteren scherpe tarieven. Alles wordt vooraf goed met 

u doorgesproken. Dus geen verrassingen achteraf.

Pilates in Maartensdijk. Met Pilates wordt u bewust van 

uw houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. 

Pilates is interessant voor mensen met weinig sportervaring, 

ervaren sporters en ouderen. De lessen worden elke woensdag 

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

Meldt u aan voor een gratis proefles. Ook privétrainingen zijn 

mogelijk. Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06-30 

-443485 of surf naar www.drbm.nl

Cursussen/ trainingen

Gratis kennismakingsles `Met succes en in ontspannen 

sfeer tekenen/schilderen met heelheidbewustzijn of Basis- 

en illustratief tekenen`.  Bij Colourmind, Ambachtstraat 

9, de Bilt. 1x les per twee weken. Di.mo. 10.00-12.00 uur 

(tekenen en bewustzijn) of  di.mi. 13.00-15.00 uur (basiste-

kenen). Materialen en koffie&thee aanwezig. Kijk voor meer 

info en data op www.colourmind.nl of mail naar henriet@

colourmind.nl of bel 06-26402201

Zie pag. 8 voor Idea cursussen

DOS F1 direct kampioen

De F1 pupillen bestaat uit allemaal spelers die dit seizoen voor het eerst 

korfballen. Onder leiding van hun coach Marieke Schuurman hebben zij 

het spel snel onder de knie gekregen, want de F1 van DOS werd direct in 

het eerste seizoen al kampioen, De laatste wedstrijd zaterdag werd met een 

mooie uitslag van 11-3 gewonnen.

Diversen

VERLOREN  in 

Westbroek boekje `Symbiotie 

Planet`. S.v.p. retour via 

0346-281485 ( Wim Baas )

PIANO en compositie les 

voor iedereen op maat, ook bij 

jou thuis. Tel. 06-19996757. 

http://lerenpianospelen.word-

press.com

Klok kapot? Vraag vrijblij-

vend prijs op! Juwelier Poot 

UURWERKMAKER. Tel. 

0346- 212120 ( v.d. Top 

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

Dinsdag nog steeds 

SENIORENDAG bij kap-

per Hans, Maertensplein 

26, Maartensdijk. Knippen 

€ 10,00

U wilt fysiek en mentaal fit 

blijven? Volg dan YOGA bij 

Mirjam de Boer. Op maan-

dag van 19.30- 20.45 uur en 

vrijdag van 10.15- 11.30 uur 

in het Dorpshuis. Meld u aan 

voor een gratis proefles bij 

ervaren yogadocente Mirjam 

via info@soepelengezond.nl. 

Meer info: www.soepelenge-

zond.nl

Te koop of te huur: 6m. 

CONTAINER, ook voor 

verhuizingen. Met kraan 

geplaatst. Offerte? info@

vankeulen.trucks.nl. RVK 

Transport, tel. 06-23648894

Zwem-4-daagse in de 
herfstvakantie

Van maandag 20 tot en met donderdag 23 oktober organiseert Zwembad 

Brandenburg de Zwemvierdaagse. Zin om je grenzen in het water te verleg-

gen of om lekker aan je conditie te werken? Schrijf je in op zwembad@debilt.

nl. Je kunt komen zwemmen van 16.00 uur tot 20.00 uur. De afstand is 500 

meter, voor ouderen en kinderen 250 meter per dag. De kosten zijn 6 euro en 

het bezit van diploma A van het zwem ABC is een voorwaarde. Op donder-

dag ontvang je dan een mooie medaille. 
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Salvodames naar krappe winst
Het bezoekende team van Unicornus uit Bunschoten was niet naar De Vierstee gekomen om te 

worden weggespeeld door Salvo. Salvo won met veel moeite van deze taaie tegenstander met 3-1 

en heeft zich inmiddels stevig in de middenmoot genesteld.

De eerste set werd de tegenstander 

compleet overlopen door Salvo. 

Vooral aanvalster Rianne Diepeveen 

was ongrijpbaar voor de tegenstan-

der. Elke smash van haar leverde 

punten op. Mede door haar aanvals-

acties won Salvo deze set met de 

alleszeggende cijfers 25-10. In de 

tweede set leek het weer dezelfde 

kant op te gaan. Maar halverwege de 

set stokte het spel bij Salvo en kon 

Unicornus aanhaken en vorderde 

de set over en weer punt voor punt. 

Met enig fortuin wist Salvo ook de 

tweede set te winnen met 25-23.

Ook in de derde set was de schwung 

eruit bij Salvo. De spelerswisse-

lingen die door de coach werden 

toegepast veranderde daar niets 

aan. Unicornus rook zijn kansen. 

Er bleek wel degelijk aanvallende 

kwaliteit in het team te zitten wat er 

bij tijd en wijle in deze set goed uit 

kwam. De jonge speelsters zetten 

hun enthousiasme in tegen de routi-

ne en wat plichtmatige houding van 

de Maartensdijkse speelsters. Salvo 

werd in deze set ook nogal eens af-

geloten op technische fouten. Daar 
is nog wel wat te leren voor Salvo. 

Deze set ging verdiend naar Uni-

cornus met 22-25.

In de vierde set ging het volkomen 

gelijk op. De mooiste aanval van de 

wedstrijd kwam van Salvo. Spel-

verdeelster Carine de Ridder gaf 

een steekbal door het midden die 

door Nienke van de Burg subliem 

werd ingeslagen. Dat bracht nieuw 

elan in het team dat uiteindelijk ge-

noeg was om de set krap te winnen 

met 25-23.  Door deze winstpartij 

staat Salvo nu op een vijfde plek. 

Op woensdag 15 oktober speelt 

Salvo in het bekertoernooi tegen 

Limes DV in De Meern om 20.15 

uur. Het eerste herenteam van Sal-

vo had dit weekend geen wedstrijd 

en speelt donderdag 16 oktober een 

bekerwedstrijd om 20.15 uur in De 

Vierstee tegen KVA uit Amsterdam.

Voordaan dubbel winst
Afgelopen zondag wisten zowel Heren 1 als Dames 1 van hockeyclub Voordaan op eigen terrein te 

winnen van respectievelijk Laren met 3-0 en Groningen 3-1. De heren handhaafden daarmee hun 

positie bovenaan in Poule B van de Overgangsklasse.

SVM wint in Utrecht
SVM liet zaterdag vanaf de eerste 

minuut zien dat het alleen maar voor 

de punten was gekomen. Op het 

moeilijk te bespelen veld werden 

de gasten al direct gevaarlijk voor 

doel van VSC. Kansen kwamen 

er, maar de SVM-spitsen hadden 

hun vizier nog niet scherp. Schoten 

van Tom Jansen en Mike Boshuis 

en aanvoerder Djoey Engel gingen 

net naast de goal. Jordi van de Lee 

bracht met een fraai afstandsschot 

SVM op de 0-1 voorsprong. Pas 

in de 20ste minuut kwam VSC ge-

vaarlijk in het SVM strafschopge-

bied. SVM was het eerste half uur 

heer en meester, maar verzuimde 

de voorsprong te vergroten. Uit een 

uittrap van de goed zijn doel ver-

dedigende Stijn Orsel schoot Jordi 

van de Lee van afstand ook de 0-2 

binnen.

Modderkolk

Het wachten was op een grotere 

voorsprong. Maar SVM liet de teu-

gels wat vieren en VSC kwam beter 

in haar spel, maar echt gevaarlijk 

werd het niet. Een ongewijzigd 

SVM dat volkomen onnodig de 

greep op de wedstrijd verloor was 

na de thee min of meer onherken-

baar. Het snelle aanvalsspel ontbrak 

en de bal werd te snel ingeleverd. 

VSC bleef strijden om de aansluit-

treffer en SVM lukte het maar niet 

om de bevrijdende 0-3 te scoren. 

Het werd hierdoor zelfs nog span-

nend in de laatste 10 minuten. Het 

was VSC-speler Wouter Modder-

kolk, die een vrije trap ineens op 

doel schoot. De doelman van SVM 

kreeg de bal niet klemvast en de 

Fransman Sébastien Goeuriot was 

er als de kippen bij om de bal bin-

nen te werken: 1-2. Bij deze stand 

bleef het. Scheidsrechter Bendanon 

uit Amersfoort leidde de partij pri-

ma en hield de kaarten op zak

SVM 2 verloor met 6-2.

Programma zaterdag 18 oktober: 

SVM 1 tegen Saestum (zon) om 

17.00 uur voor de beker en SVM 2 

is vrij.

SVM speelde ditmaal in het rood-

wit: de gastheren in de traditionele 

geel-blauwe outit van de Maar-
tensdijkers. (foto Nanne de Vries)

TZ F1 ongeslagen 
kampioen

Zaterdag speelde de F1 van TZ de laatste veldwedstrijd en won met 
maar liefst 16-8. De talentenploeg werd ongeslagen kampioen in de 

najaar-competitie.

Goede Doelenrit
De Biltse motorrijders Vereniging (BMV) organiseert op zondag 19 

oktober haar jaarlijkse Goede Doelenrit. Dit jaar heeft de motorclub 

als goede doel de Axel Foundation, een stichting die op verschillende 

manieren stofwisselingsziekte onder de aandacht wil brengen en geld 

wil inzamelen om het leven van patiënten en ouders van kinderen met 

deze aandoening te verbeteren (www.axelfoundation.nl).

De motorrijders verzamelen om 10.00 uur bij Qwibus, Hessenweg 169, 

De Bilt, waar een vertegenwoordiger van de Axel Foundation komt ver-

tellen waar de stichting voor staat.

Bij de Qwibus wordt door de BMV een collectebus ten behoeve van de 

stichting neergezet, waar de leden of niet leden hun donatie in kunnen 

doen, de opbrengst van de collecte wordt door de BMV verdubbeld.

Na de toespraak en bekendmaking van de opbrengst, wordt de che-

que uitgereikt en beginnen de motorrijders aan hun laatst toertocht van 

2014. Ook niet leden zijn van harte welkom om de rit mee te rijden.info 

www.bmvmotor.nl of Jan Verheul, tel. 06 51348650.

DOS herfstkampioen 
Coach Steven Brink stuurde afgelopen weekend zijn 

sterkste basisacht het veld in. Tim Nap zorgde met 

twee afstandschoten voor een snelle 0-2 voorsprong, 

maar al snel kwam het antwoord van Atlantis met twee 

doelpunten. Een tekenend beeld van de wedstrijd; DOS 

had het initiatief en scoorde als eerste, maar Atlantis 

toonde veerkracht en knokte terug.

Aanvallend speelde DOS een hele goede wedstrijd, maar verdedigend 

waren de Westbroekers met name in de eerste helft wat te onrustig 

en slordig. Atlantis proiteerde hiervan gretig waardoor DOS niet 
echt afstand kon nemen. De tweede helft verdedigde DOS geconcen-

treerder. Aanvallend was de rebound goed verzorgd. Rik Nap heerste 

in het 2e aanvalsvak onder de korf en Cindy van Ettekoven schoot 

met scherp en werd met 6 doelpunten topscoorder. In het andere vak 

was net name Jeroen Groot een 

plaaggeest voor zijn tegenstan-

der, die letterlijk armen en benen 

nodig had om hem af te stoppen. 

Met 16-20 werd een mooie over-

winning behaald. DOS staat hal-

verwege op een mooie gedeelde 

koppositie en kan zich met een 

goed gevoel gaan voorbereiden 

op de zaalcompetitie. Na enkele 

trainingen en oefenwedstrijden 

start de zaalcompetitie op 8 no-

vember met een uitwedstrijd in 

Utrecht tegen HKC.

DOS 2 herpakte zich na het ver-

lies van vorige week en won 

met 14-16. Door verlies van de 

concurrentie werd het verschil 

met de nummer 2 op de ranglijst 

vergroot tot twee punten.

Daan Baron krijgt stevige tegenstand bij zijn poging tot scoren. (foto: Guido van der Burg)

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl
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Tussentijdse mijlpaal bij  
Hooge Kampse Plas

door Henk van de Bunt

In mei 2010 is K3Delta in samenwerking met het Utrechts Landschap gestart met de 

verondieping en herinrichting van de Hooge Kampse Plas in Groenekan. Het project  

verbindt ecologische, recreatieve en maatschappelijke doelen met elkaar.  

Een tussentijdse mijlpaal was aanleiding tot een feestelijk  

ontmoetingsmoment in een uniek gebied.

De driehoek van duurzame doelen 

maakt dit project uniek. K3Delta 

dekt de vervuilde sliblaag af, maakt 

de plas ondieper en legt enkele ei-

landjes aan. Na realisatie is de Hooge 

Kampse Plas een schitterende locatie 

voor mens en natuur. Onlangs is een 

deelgebied van het project opgevuld 

en van een leelaag voorzien. Het 
betreft een gebied van 3 hectare met 

een strook van 250 meter natuur-

vriendelijke oever. Nadat het riet is 

aangeplant zal het gebied weer onder 

water worden gezet. 

Locatie

Deze tussentijdse mijlpaal was re-

den voor een gepaste viering. Het 

Utrechts Landschap en uitvoerder 

K3Delta had dan ook veel betrok-

kenen op vrijdag 10 oktober op de 

uitvoeringslocatie aan het Hooge 

Kampse Pad in Groenekan uitgeno-

digd. Er waren naast een welkomst-

woord door K3Delta korte toespra-

ken van Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden, Gemeente De 

Bilt, Het Utrechts Landschap en de 

begeleidende Klankbordgroep.

Klankbordgroep

Sinds januari 2010 komt de Klank-

bordgroep Hooge Kampse Plas 

tweemaal per jaar bij elkaar. Deze 

groep volgt het proces van de ver-

ondieping van de Hooge Kampse 

Plas. De bijzondere natuurwaarden 

van de Hooge Kampse Plas worden 

nauwlettend in de gaten gehouden.  

De projectgroep kent een brede 

samenstelling en meldt: ‘Het pro-

ces verloopt goed. Het storten 

van vrachtwagens met schone 

grond gaat in gestaag tempo door.  

De lora en fauna in het gebied 
wordt voortdurend gemeten. Tot nu 

toe zijn er geen negatieve gevolgen 

voor het milieu geconstateerd’.

Er was een luisterend oor voor de toespraken bij o.a. Saskia van Dockum, Wim van Schaik, Hans Mieras, Hans 

Hoogerwerf en Arie-Jan Ditewig.

In de Hoogekampseplas zijn tijdelijke damwanden gelegd om de 

waterhuishouding te reguleren.

Natuurwerkdag op fort Ruigenhoek
Fort Ruigenhoek is in 1870 gebouwd en maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. Tot 1994 was er een afdeling van Defensie gehuisvest, daarna kwam het in  

eigendom van Staatsbosbeheer. De natuurwaarden op het fort zijn hoog; ijsvogel, blauwe  

reiger, groene specht, das, boommarter, argusvlinder en grijze zandbij komen er voor 

Zaterdag 1 november tijdens de 

Natuurwerkdag zijn er op het fort 

aan de Ruigenhoeksedijk weer 

verschillende werkzaamheden, 

zoals hooien en afvoeren van het 

maaisel, esdoorns en eiken zagen 

en verwijderen van ongewenste 

vegetatie in de cultuurhistorische 

elementen. 

Staatsbosbeheer zorgt voor kof-

ie, thee en soep bij de zelf mee-

gebrachte lunch. Gereedschap 

en werkhandschoenen zijn aan-

wezig. Zorg voor goed (water-

dicht) schoeisel of laarzen. De 

planning van de werkzaamhe-

den is van 9.30 tot 15.30 uur.  

 

Er is werk voor maximaal 30 per-

sonen, er zijn nog veel plekken niet 

ingevuld. Er wordt verzameld bij 

Ruigenhoeksedijk 125a, Utrecht. 

Op de locatie zijn ook werk-

zaamheden voor kinderen jonger 

dan 12 jaar (onder begeleiding 

van ouders) en worden geschikte 

kinderactiviteiten georganiseerd: 

Meehelpen met afhooien op de 

waardevolle graslandjes, tak-

ken verzamelen en klein maken.  

 

Voor meer informatie kan con-

tact worden opgenomen met 

de locatieleider Bert van Dijk, 

www.staatsbosbeheer.nl, e-mail:  

b.dijk@staatsbosbeheer.nl of tel. 

06 53377022 of bij de de provincia-

le coördinator Landschap Erfgoed 

Utrecht, Marja Zandberg, e-mail:  

m.zandberg@landschaperfgoed-

utrecht.nl, tel. 030 2205534.

Of er in november nog ijsvogels op Ruigenhoek zijn te spotten 

is zeer de vraag.

Herfstfeest 
zondag 19 oktober 

Ter gelegenheid van de opening van het seizoen is er bij Landgoed 

Beerschoten op zondag 19 oktober a.s. tussen 12.00 en 16.30 uur een 

herfstfeest met leuke activiteiten zoals broodjes bakken in de vuurkorf, 

rijden met de groenkoets, Oudhollandse kinderspelen en een speurtocht, 

bekend als ‘herfstraadsels’. Naast al deze activiteiten zijn er ook twee 

wandelexcursies. Het informatiecentrum is open van 11.00 tot 16.30 

uur en bevindt zich aan de Holle Bilt 6 in De Bilt. Voor meer informatie 

zie de website van Utrechts Landschap. 

Twee wandelingen
Op zondag 19 oktober organiseert Utrechts Landschap 2 wandelingen. 

Op Landgoed Beerschoten is de start vanuit Paviljoen Beerschoten, 

gelegen aan de Holle Bilt 6, De Bilt; voorbij de parkeerplaats van de 

Biltsche Hoek linksaf. Ook wordt er gewandeld over het natuurge-

bied ‘Kozakkenput’ in Zeist. De start daar is bij Laantje zonder eind 

in Zeist. Dit is een zijweg van de Krakelingweg te Zeist. Gezien in de 

richting naar Zeist: na huis nr. 29 op de Krakelingweg, rechtsaf. 

Beide wandelingen starten om 14.00 uur en duren ongeveer ander-

half uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Uit-

gebreide informatie vindt u op de website van Utrechts Landschap, 

onder activiteiten.

Energiecamper op 
Weekmarkt

Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 oktober toert de Energiecamper 

van de Woonbond door het land. Op vrijdagochtend 17 oktober staat 

de Energiecamper in Bilthoven op de Weekmarkt op de Planetenbaan 

aan de kant van het nieuwbouw-

project ‘La Luna’ van 10.00 tot 

11.00 uur. Aanleiding voor deze 

‘Energietour’ is de Week van de 

Energierekening; de jaarlijkse 

landelijke campagne van Mi-

lieu Centraal, de Woonbond en 

andere organisaties. Onder het 

motto ‘Help mij omlaag’ krijgen 

consumenten dit jaar tips om hun 

energierekening te verlagen. Ook 

zijn er diverse acties om energie 

besparen makkelijker te maken. 

De Energiecamper geeft tips en 

advies over energiebesparing en 

uitleg over uw energierekening.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Zaterdag 18 oktober nieuwe "à la carte" kaart

Woe.
15-10

Konijnenboutje gestoofd
in bokbier

of
Tongrolletjes gevuld met zalm

en witte wijn saus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
16-10
Vrij.

17-10
Woe.
22-10

"KLIEKJESDAGEN"
Div. vlees, vis en 

vegetarische gerechten

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
23-10
Vrij.

24-10
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