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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Wereldfeest met oog voor actualiteit
door Guus Geebel

Bilthoven Centrum vormt zaterdag 26 september van 11.00 tot 17.00 uur het decor van een 
wereldfeest. Winkeliers organiseren landenactiviteiten en er staan kramen met

buitenlandse en biologische producten die ook te proeven zijn.
Vanaf 13.00 uur zijn er op verschillende plaatsen optredens.

Stichting Bilthovens Open Podi-
um organiseert het festijn samen 
met de ondernemers uit het cen-
trumgebied. Er is medewerking 
van het Steunpunt Vluchtelingen 
De Bilt en de Centrumkerk. Hein 
Reedijk is voorzitter van de stich-
ting. ‘Ik ben voorzitter geweest 
van Hart VOOR Bilthoven en 
vanuit deze belangengroep kwa-
men we er in 2012 achter dat in 
het ontwerp voor het te vernieu-
wen Vinkenplein een cirkeltje 
getekend was. Toen ontstond het 
idee dat er op zo’n plek midden 
in het centrum een muziektent 
zou moeten komen. Er werd een 

haalbaarheidsonderzoek gehou-
den en de gemeente staat achter 
het plan. Eind vorig jaar is de 
Stichting Bilthovens Open Po-
dium opgericht, om een formele 
partner te kunnen worden voor de 
gemeente.’

Culturele ontmoeting
‘Bij de opening van het spoorge-
bied op 30 mei hebben wij met de 
ondernemers de programmering 
van de feestelijkheden op de Ju-
lianalaan verzorgd’, vertelt Hein 
Reedijk. ‘Die samenwerking liep 
zo goed dat zij ons gevraagd heb-
ben om de programmering te ver-

zorgen van het Wereldfeest op 26 
september. Zolang we nog geen 
eigen plek hebben kunnen we op 
deze manier warm draaien voor 
de programmering die we uitein-
delijk in de zomer van 2017 in de 
muziektent willen hebben. 

Dan willen we één keer in de 
twee weken in het weekend en 
wellicht woensdagmiddag voor 
de kinderen het beste wat ama-
teurs uit dit dorp voortbrengen, 
gecombineerd met jonge profes-
sionals, gaan programmeren. Zo-
lang de muziektent er nog niet is 
gaan we vooruitlopend op 2017 

met partners uit het culturele veld 
en anderen zoals de ondernemers  
zoveel mogelijk  verbindingen 
leggen. Er gebeurt heel veel in 
dit dorp en we proberen het aan 
elkaar te knopen tot een echte cul-
turele ontmoeting.’

Vluchtelingen
Het programma van het Wereld-
feest bevat twee toevoegingen 
die niet in het programma staan. 
De organisatie vond dat wanneer 
je op dit moment een wereldfeest 
in Bilthoven organiseert, er ook 
aandacht moet zijn voor vluch-
telingen. In samenwerking met 
het Steunpunt Vluchtelingen De 
Bilt is het gelukt een optreden te 
programmeren van de 28-jarige 
sazspeler Nasr Mohamed Ali. Hij 
is een Syrische vluchteling van 
Koerdische afkomst en woont 
twee jaar in Nederland. De saz 
is een traditioneel houten snaar-
instrument. Nasr gaat met veel 
tempo en passie klassieke Ara-
bische muziek spelen. Daarnaast 
treedt de zangeres Angatu Feyissa 
Balcha op. Zij moest om politieke 
redenen uit Ethiopië vluchten en 
woont sinds 2008 in Nederland. 
Op het Wereldfeest staat ze in de 
kraam van de Wereldwinkel en 

zingt ze vanaf 13.00 uur bij pa-
rasol 3 (bij de Aldi) zelf gecom-
poneerde liederen in het Oromo. 
Angatu zal zingen over de hart-
verscheurende en moeizame reis 
van de vluchteling en over de 
hoopgevende liefde.

Inzamelingsactie
Hein Reedijk noemt het Wereld-
feest een mooie aanleiding om 
deze twee nieuwe inwoners van 
Bilthoven een podium te geven 
voor een ander geluid. ‘Als je 
een wereldfeest organiseert kan 
dat niet alleen een Europees feest 
zijn.’ Er wordt die dag in samen-
werking met de ondernemers, de 
Centrumkerk en het Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt geld inge-
zameld. 

De opbrengst is bestemd voor 
het bekostigen van zwemlessen 
voor kinderen van hier wonende 
vluchtelingen. In de vernieuwde 
Centrumkerk is een workshop met 
jeugdtheatergroep Masquerade 
geprogrammeerd. ‘Daar komt dan 
opeens heel ander publiek want 
de kerk is een interessante ruimte 
midden in het dorp.’ Het program-
ma van de dag is bij verschillende 
winkels in Bilthoven af te halen.

Bilthoven maakt zich op voor het wereldfeest.

Hein Reedijk voorzitter van de Stichting Bilthovens Open Podium.

De Vierklank
sociaal en digitaal

Sinds de introductie van de nieuwe website van De Vierklank stijgt het 
aantal bezoekers met de week. Interessant om te zien wat de lezers trekt. 
Enkele weken geleden was het bericht dat Record Automatisering een deel 
van Imtech heeft overgenomen het best gelezen bericht. Afgelopen week 
viel de eer ten beurt aan het artikel over cafetaria De Gram dat bijna het 
dubbele aantal views telde. Op facebook was er een nog groter beweging 
te zien. Hetzelfde artikel kende daar maar liefst een bereik van dik 7000 
personen. Ook de poll op de website krijgt steeds meer belangstelling. Een 
dikke 700 bezoekers gaf de teller aan. Overigens stemde 60% van de res-
pondenten ‘ja’ op de vraag of winkels in De Bilt op zondag open mogen. 
Gezien de reacties houdt het onderwerp de gemoederen aardig bezig. 

DAMESTASSEN 
50% KORTING! 
Uitgezonderd de basiscollectie, bij 

Kok Stomerij & lederwaren
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112



Bilthoven
Pr. Centrumkerk

27/9 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
27/9 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer

27/9 • 18.30u - Ds. P. Koeman

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
27/9 • 10.30u - Mevr. M.J. Wassenaar

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

27/9 • 10.00u - Dhr. J. Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouw
27/9 • 10.30u - Mevr. A. Veldhuis en 

Pastor A. van den Boogaard

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

27/9 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
27/9 • 17.00u - Ds. K. de Vries

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
27/9 • 10.00u - Ds. A. van Kampen, 

Viering en Dankzegging
Heilig Avondmaal

27/9 • 19.00u - Ds. L. Schaap, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Pr. Gem. Immanuelkerk
27/9 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
27/9 • 10.00u - Mevr. ds. M.C.E. Oskam-

van Zwol

R.K. St. Michaelkerk
27/9 • 10.00u - W. Eurling en

J. van Gaans

Volle Evangelie Gemeente
27/9 • 10.00u - Dhr. H. Somhorst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
27/9 • 10.30u - Dhr. M. Jonker

Herv. gemeente Blauwkapel 
27/9 • 10.00u - Ds. C. Hoogerwerf 

27/9 • 18.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk
27/9 • 10.30 en 16.00u -

Ds. R. van de Kamp

Onderwegkerk Blauwkapel
27/9 • 10.30u - Pastor C. Baan

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

27/9 • 10.00u - Dienst in 
Ontmoetingskerk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

27/9 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
27/9 • 18.30u - Ds. R.W. van Mourik

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

27/9 • 10.00 en 18.30u -
Ds. W.M. Mulder

PKN - Ontmoetingskerk
27/9 • 10.00u - Gezamenlijke dienst met 

Kapel Hollandsche Rading
Mevr. ds. M.A. Verstoep

St. Maartenskerk
26/9 • 19.00u - Pastor J. Wissink
27/9 • 10.30u - Pastor J. Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

27/9 • 10.00u - Ds. J. Griffioen
27/9 • 18.30u - Jeugddienst

PKN - Herv. Kerk
27/9 • 10.00 en 18.30u -

Ds. M. van der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl

Soestdijkseweg 
Zuid 13
3732 HC De Bilt
(030) 221 7229

Dag en nacht 
bereikbaar voor 
directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Soestdijkseweg 

I.s.m. mr. M.C.W.H. van Valburch,
Holtman notarissen 

en Notariskantoor Van den Berg

Dinsdag 6 oktober 2015, 19.30 uur.
PCB Bilthoven, Soestdijkseweg Zuid 13, De Bilt.

Vrij parkeren achter het pand. Gratis entree.

Onderwerpen:
• wettelijk erfrecht 

• executeur en zijn taken
• wat wordt bij testament geregeld 

• erfbelasting/schenkbelasting
• schenken bij leven

• maken van een levenstestament

U bent van harte welkom om 
de informatie-avond bij te wonen.

Testament
en nalatenschap

Informatie-avond

Uw blijken van medeleven tijdens het ziekbed en na het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa

Dirk Nagel
waren overweldigend. Het is daardoor niet mogelijk iedereen
persoonlijk te bedanken. Al uw kaarten, bezoekjes, appjes, gebeden 
en uw aanwezigheid tijdens de begrafenis, boden ons steun
in een moeilijke tijd. Het is ons duidelijk geworden dat Dirk
niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel betekend heeft.

Wijnie Nagel- den Hertog,
Kinderen en kleinkinderen
Westbroek, september 2015

27-09-2009        27-09-2015
 

Lieve Ellen..

De gedichtjes
worden steeds kleiner..

Het gemis steeds groter.. 

Wil van de Pol

Oud papier
Westbroek
Op zaterdag 26 september zame-
len leden van muziekvereniging 
De Vriendenkring weer oud pa-
pier in. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 26 september wordt 
door muziekvereniging Kunst 
& Genoegen oud papier in Hol-
landsche Rading ingezameld. De 
wagen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 26 september staat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in de 
openbare bibliotheek van Bilt-
hoven. Daar kan men een hand-
tekening zetten onder petities 
waarmee Amnesty bij regeringen 
aandacht vraagt voor gevange-

nen waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. Ook is er 
verdere informatie over Amnesty 
zelf.

Fotoclub Bilthoven

Maandag 28 september pre-
senteren leden van de fotoclub 
‘Series’. Series (maximaal 5 

foto’s om praktische reden), zijn 
foto’s welke qua onderwerp, 
thema, kleur en/of vormgeving 
als één samenhangend geheel 
zijn te beschouwen. De avond 
begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in het H.F. Wittecen-
trum, Henri Dunantplein 4, De 
Bilt. Meer informatie 
www.fotoclubbilthoven.nl
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Geen ‘hals over kop’- besluiten 
over koopzondag

door Henk van de Bunt

De Biltse Ondernemers Federatie (BOF) stelt in een eerder uitgegeven bericht voor om in de 
gemeente De Bilt supermarkten, tuincentra en bouwmarkten zondags de mogelijkheid te bieden 
hun winkeldeuren te openen. Ook overige winkeliers mogen zelf weten of zij op zondag openen. 

Over deze opvatting zijn de meningen verdeeld.

Naar de mening van de PvdA, de 
SP, de SGP en de ChristenUnie laat 
de BOF hiermee een belangrijk deel 
van de Biltse ondernemers in de 
kou staan. Het voorstel van de BOF 
lijkt voor voorstanders van open-
stelling van winkels op zondag re-
eel. Wie zich meer in dit thema ver-
diept, komt volgens de partijen tot 
een andere conclusie. De openstel-
ling van winkels op zondag brengt 
de kleine ondernemers in een spa-
gaat. GroenLinks fractievoorzitter 
Anne de Boer stelt, dat de discussie 
over de voors en tegens van zon-
dagsopenstelling pas de afgelopen 
maanden goed op gang komt.  

Dorps
‘In de zomer kwam er een rapportje 
van de Biltse Ondernemers Fede-
ratie. Daar stond eigenlijk weinig 
nieuws in. Dat kan toch niet de aan-
leiding zijn om er plotseling zon-
dagsopenstelling voor alle Biltse 
winkels door te drukken?’  vindt 
GroenLinks fractievoorzitter Anne 
de Boer.  ‘De discussie over  zon-
dagsopenstelling is eigenlijk pas de 
afgelopen maanden goed op gang 
gekomen. Nu beginnen ook om-

wonenden zich te beseffen wat er 
kan gebeuren.  Wij zijn tegen hals 
over de kop besluiten. Er zijn meer 
belangen dan die van supermarkten 
en tuincentra. GroenLinks wil ook 
de belangen van middenstanders, 
werknemers en omwonenden mee-
wegen.’   En wat is er mis,  zo stelt 
de GroenLinkser, om ook na te den-
ken wat voor Biltse dorpen je wilt. 
‘Steeds stedelijker of mag het ook 
wat dorps en ontspannen zijn?’ 

Gehoord
De fractievoorzitter van Beter De 
Bilt, Ebbe Rost van Tonningen, wil 
dat burgers worden gehoord over 
de koopzondagen: ‘Een burger-
peiling, die in december a.s. toch 
al is gepland, moet duidelijkheid 
brengen. Beter de Bilt heeft kennis 
genomen van het standpunt van de 
Biltse Ondernemers Federatie met 
betrekking tot koopzondagen. De 
gemeenteraad dient echter tot een 
bredere belangenafweging te ko-
men. Grote winkeliers, die omzet 
verliezen doordat in onze omge-
ving concurrerende winkeliers wel 
open zijn, willen zelf ook open. 
Kleine winkeliers die zich door een 

zondagopening te zwaar belast voe-
len en op kosten worden gejaagd, 
willen dat niet. En burgers die zon-
dags behoefte hebben aan rust staan 
tegenover burgers die bijvoorbeeld 
met hun gezin gezellig willen win-
kelen in de winkelcentra dicht bij 
huis. De gemeenteraad beslist nadat 
de burgers zijn gehoord. Voor 2016 
moet er een beslissing komen.  
 
Afweging
Het CDA is voorzichtig in haar re-
actie over een eventuele zondags-
openstelling in de gemeente de Bilt. 
Fractievoorzitter Werner de Groot: 
‘De gemeente De Bilt is een zes 
kernen gemeente, waar verschil-
lend over de zondagsopening wordt 
gedacht en beleefd. Waar lokale 
ondernemers met elkaar afspreken 
om open te gaan of juist te sluiten 
ziet het CDA ruimte. Hierbij zal zij 
ook het belang van de kleine onder-
nemers en de omwonende worden 
meegenomen in de afweging’.

Belang
Fractievoorzitter Han IJssennag-
ger van Bilts Belang verwoordt het 
fractiestandpunt: ‘Bilts Belang wil 
vooral een onderzoek onder alle 
burgers in de hele gemeente, om 
daarna alle belangen tegen elkaar af 
te wegen, vóórdat wij een definitief 
standpunt gaan innemen. Veel klei-
ne ondernemers lijken geen voor-
stander te zijn. Wij zullen daarbij 
ook de gevolgen moeten meewegen 
van het feit dat veel omringende ge-
meenten om ons heen wèl al het be-
sluit hebben genomen om koopzon-
dagen in te voeren en het mogelijke 
risico dat daardoor veel koopkracht 
grotendeels of helemaal en defini-
tief naar omringende gemeenten 
wegvloeit’.

Anne de Boer en Ebbe Rost van Tonningen.

Werner de Groot en Han IJssennagger.

Stem op www.vierklank.nl over 
de zondagsopenstelling.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Afgelopen weekend was het open monumentendag. Die dag heb ik een rondje langs diverse 

monumenten gemaakt en mogen ervaren hoe rijk het cultureel erfgoed in de gemeente De Bilt 
is. Cultureel erfgoed, dat je moet koesteren omdat het een verhaal te vertellen heeft over de 
geschiedenis van de gemeente en de mensen die er de afgelopen eeuwen gewoond en gewerkt 

hebben en de gemeente gevormd hebben tot wat ze nu is. 

Daarom raakte het mij ook om te le-
zen dat dit wellicht de laatste open 
monumentendag is omdat de orga-
nisatie € 250.000,- tekort komt om 
volgend jaar weer dit prachtige eve-
nement te kunnen organiseren. Wat 
mij betreft mag zoiets niet gebeu-
ren. Daarom doe ik een beroep op 
de provincie Utrecht om samen met 
de andere provincies te voorkomen 
dat dit de laatste keer is. Wanneer ik 
dit bedrag deel door het aantal pro-
vincies in ons land kom ik op nog 
geen € 20.000,- een schijntje op een 
provinciebegroting van honderden 
miljoenen. Ik heb mogen zien hoe 
goed het geld aan monumenten 

wordt besteed; hierbij noem ik de 
pas gerestaureerde kassen van land-
goed Eyckenstein, een van de vele 
parels in de onze gemeente, echt 
een bezoek waard! Maar bij mijn 
rondtocht door de gemeente sprak 
ik ook eigenaren van monumenten, 
die met moeite hun toebedeelde 
erfgoed in stand kunnen houden 
omdat zoiets veel geld kost. Velen 
van u zullen het met mij eens zijn 
dat dit cultureel erfgoed niet teloor 
mag gaan omdat het eigenlijk van 
ons allemaal is omdat we het elke 
dag zien en er elke dag weer van 
genieten. 
Binnenkort wordt de gemeentelijke 

begroting door de gemeenteraad 
besproken. De raad heeft al het be-
sluit genomen om het monumentale 
pand van het Nieuw Lyceum te res-
taureren. Het zou het mooi zijn als 
de raad besluit tot het instellen van 
een gemeentelijk cultureel erfgoed-
fonds opdat wij nog lang mogen 
genieten van al het moois in onze 
gemeente. 

Tot slot wil ik graag de organisatie 
van de open monumentendag dan-
ken en complimenteren voor de ge-
weldige dag ik heb mogen hebben. 

Gert-Jan Weierink   

Juiste aantal geraden
Op de Marktdag van zaterdag 12 september, kon bij de stand van de Pro-
testantse Kerk in Nederland (PKN) het aantal pepermuntjes in een glazen 
schaal worden geraden. Pepermuntjes staan in protestantse kring bekend 
als ‘kerkvoer’. Men at ze vooral tijdens de preek om wakker te blijven. Jip 
Houtbeckers uit De Bilt - zelf helemaal niet in die pepermunttraditie opge-
voed - kwam met 621 het dichtst bij het goede aantal (608).

(Martien Brinkman)

Woensdag 16 september overhandigde José Wagenaar de prijs, een 
boekenbon, en (natuurlijk) een zakje pepermuntjes. 

Het wurm koetje

Koetje is gevonden bij de Looydijk in De Bilt. Van de eigenaar ontbreekt elk 
spoor. Momenteel verblijft de 4 maanden oude kitten in Dierenkliniek De 
Bilt. Ze heeft het daar naar haar zin, maar hoe leuk de medewerkers haar 
ook vinden, ze zien haar liever opgroeien in een liefdevol huis, waar ze alle 
ruimte, aandacht en liefde krijgt die ze verdiend. Bent u op zoek naar een 
nieuw huisgenootje en zou u Koetje graag een liefdevol huisje bieden? Bel 
gerust naar Valerie in de kliniek: tel. 030 2205588.

advertentie

	 Openingstijden
•	ma	t/m	vr	08.00	-	17.30	uur
•	Buiten	de	openingstijden	kunt	u
	 op	aanvraag	uw	medicijnen
	 in	onze	24-uurs	kluisjes	ophalen.
	 Vraag	hiernaar	aan	de	balie.

Tel.:	0346	-	210605
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Filet American
Najaarssalade
Selderysalade 3 x 100

gram 4.49

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

Maartensdijkse Metworst
Gerookte Ossenworst
Gebraden Rosbief 3 x 100

gram 4.98

  VOORDEEL HELE WEEK

Luxe Runderroerbak
met groente

Magere 
Runderlappen

Runderhamburgers

Reclame geldig vanaf 
donderdag 24 september
t/m woensdag 30 september

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

4.98500
gram 3.98250 

gram
STOMPETOREN 
ROMIG JONG CASHEWNOTEN

GEZOUTEN / ONGEZOUTEN

3.98250
gram

CASTELLO BLEU
HERFSTMELANGE
ONGEZOUTEN MIX

9.991
kilo

KLEINE VARKENSHAAS 
Extra donderdag voordeel:

Heerlijke kipschnitzel

Speklappen
naturel/gekruid

500
gram 9.98

6 halen
   5 betalen!

500
gram 4.50

500
gram 6.25

Runder cordonbleu
Varkens cordonbleu
Kip cordonbleu
Gehakt cordonbleu

GRILLSLEE SATÉ
Lekker voor het weekend!

1.75100
gram

6 halen
   5 betalen!

6 halen
   5 betalen!

1.98100
gramPASSENDALE CLASSIC

Heerlijke!

 Topper! 

SATEGRILLWORST MET SATÉ EN 
GEBAKKEN UITJES... mmm...

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
Kapucijnersschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Varkenshaas
IN CHAMP. - ROOMSAUS + GEB. AARDAPPELEN

________________________ 100 GRAM 0,99
NIEUW
Oosterse pompoensoep
_________________________ LITERBAK 4,95
Vrijdag en zaterdag verse Sushi!!!

Elstar Handappels
of Goudreinetten

Nieuwe oogst

Courgettes
Grote Hollandse

Bloemkool
NU

ALLEEN MAANDAG 28, DINSDAG 29
EN WOENSDAG 30 SEPTEMBER

0,99 1,500,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

VERS GESNEDEN

Boerenkool
____________________250 GRAM 0,99
SAP.. SAP.. SAP.. 

Mineolas uit Peru
____________________ HÉÉL KILO1,49

Broccoli- gehaktschotel
____________________100 GRAM 0,99

VITAMINE - SHOT

Kiwi - bessen
___________________ PER BEKER 2,98

héél kilo

Weer vers binnen
gevlogen Avocado’s uit Ecuador 

SUBLIEM VAN SMAAK!!

• Er is weer Boerenkool,
zuurkool en hutspot

2 voor



 De Vierklank 5 23 september 2015

Ricky Bayer krijgt maatwerk aangeboden: inspanning gevolgd door 
ontspanning.

Zonnebloem slaat 
nieuwe wegen in

Ook de Zonnebloem (afd. Maartensdijk) ontkomt niet aan veranderen-
de tijden en zoekt dan ook naar wegen om met deze veranderingen mee 
te gaan. Hoewel er nog steeds grote behoefte bestaat bij ouderen en 
invaliden om regelmatig uit hun isolement gehaald te worden blijkt het 
steeds moeilijker hiervoor vrijwilligers te vinden 

Mede doordat zowel man als vrouw tegenwoordig een full time baan 
hebben en men steeds langer door moet werken blijft er weinig tijd 
en ruimte over voor vrijwilligerswerk. De Zonnebloem zoekt dan ook 
naar een nieuw soort vrijwilliger, mensen die zich niet vast aan het vrij-
willigerswerk willen binden maar die wel af en toe bereid zijn zich in 
te zetten waardoor het werk van de Zonnebloem toch voortgezet kan 
worden. Ook nieuwe ontwikkelingen kunnen dan ter hand genomen 
worden, zoals het met een klein groepje vrijwilligers en gasten gaan 
winkelen of naar een concert of tentoonstelling gaan of alleen met een 
gast er eens op uit te trekken; een behoefte die steeds groter wordt en 
waar steeds mee vraag naar is. Natuurlijk blijft de Zonnebloem en zeker 
de afdeling Maartensdijk de vaste activiteiten behouden maar nieuwe 
ontwikkelingen gaat de afdeling zeker niet uit de weg. Hiervoor zoekt 
de Zonnebloem Maartensdijk nog graag nieuwe, liefst jongere vrijwil-
ligers die, ook al willen ze zich niet voor elke activiteit binden, toch zo 
nu en dan mee willen helpen de gasten uit hun isolement te halen en een 
heerlijke dag te bezorgen. 
Aanmelden bij het secretariaat Marjon Braas, Dokter Welfferweg 86 
Westbroek, tel 0346 281190 of gj.braas@hetnet.nl. 

(Joop Vesters)

Massale belangstelling
door Henk van de Bunt 

Ongeveer 400 belangstellenden waren maandagavond naar de recreatiezaal in de Bremhorst 
gekomen om informatie aan te horen over de over enkele weken aan te vangen werkzaamheden, 

behorende bij de bouw van de onderdoorgang aan de Leijenseweg. De zaal en de daarboven 
gelegen balkons konden niet alle belangstellenden huisvesten .

Een onderdoorgang onder het spoor 
aan de Leijenseweg moet zorgen 
voor een goede verkeersdoorstro-
ming en verkeersveiligheid. Een 
onveilige kruising met het spoor 
en lange wachttijden zijn verle-
den tijd. Tijdens deze informatie-
avond stelde de bouwer zich voor: 
projectleider Roelof Mulder van 
Hegeman-Mobilis vertelde globaal 
wat er vanaf half oktober tot medio 
2017 staat te gebeuren. 

Bereikbaarheid
De wijk De Leijen blijft gedurende 
de werkzaamheden bereikbaar via 
een omleidingsroute die van te-
voren getest is. Mette Corsel (ge-
meentelijk verkeerskundige) lichtte 

deze tijdelijke omleidingsroute toe. 
Er was ondanks de massale toeloop 
ook nog ruimte voor het stellen van 
vragen; vertegenwoordigers van de 
samenwerkende partijen (gemeente 
De Bilt, ProRail en Hegeman-Mo-
bilis) probeerden deze zo goed mo-
gelijk te beantwoorden.

Ontwerp
De onderdoorgang heeft aan één kant 
een dubbel fietspad en er komt een ro-
tonde bij de kruising van de Leijense-
weg met de Tweede Brandenburger-
weg. Ook wordt er een nieuwe weg 
aangelegd, vanaf die nieuwe rotonde 
voor de politie- en de brandweerka-
zerne langs. De weg buigt daarna af 
over de onderdoorgang en gaat ver-

der langs het spoor in de richting van 
de Talinglaan. Deze weg vervangt 
de huidige aansluiting van de Anne 
Franklaan op de Leijenseweg.

Gefaseerde bouw
De bouw duurt ongeveer twee jaar, 
waarvan anderhalf jaar de overweg 
voor alle verkeer is afgesloten. Ge-
start wordt met de bouw van het 
betonnen dek waar straks de treinen 
overheen zullen rijden. Als dit dek 
op zijn plek ligt, worden de rotonde 
bij de Tweede Brandenburgerweg en 
de bypass aangelegd, en kan worden 
gestart met de aanleg van de toerit-
ten van de onderdoorgang. Naar ver-
wachting wordt de onderdoorgang 
halverwege 2017 geopend.

Open dag Arbeidscentrum 
Maartensdijk goed bezocht

door Marijke Drieenhuizen

Vorige week woensdag hebben veel ouders, familieleden, woonbegeleiders en geïnteresseerden 
gekeken bij het Arbeidscentrum Maartensdijk. Dit arbeidscentrum maakt onderdeel uit van 

Reinaerde en biedt ongeveer 30 mensen met een beperking een plek waar ze, zonder werkdruk, 
assemblage en verpakkingswerkzaamheden uitvoeren. 

Veel mensen met een beperking die 
niet (meer) in staat zijn om betaalde 
arbeid te verrichten vinden in dag-
besteding een zinvolle besteding 
van hun dag. In de gemeente De 
Bilt biedt Reinaerde verschillende 
vormen van dagbesteding aan, 
maar er zijn ook andere zorgaanbie-
ders die dagbesteding bieden. Het 
aantal dagdelen dat dagbesteding 
wordt gedaan verschilt per persoon. 
Voor deelnemers die niet zelfstan-
dig kunnen reizen wordt vervoer 
van en naar de dagbesteding gere-
geld. Mensen die in de gemeente 
De Bilt wonen werken vaak ook bij 
één van de Biltse dagbestedingslo-
caties. Maar er zijn ook mensen die 
elders passende dagbesteding heb-
ben gevonden.

Werkbelevingsgroep
Het Arbeidscentrum Maartensdijk 
biedt dagbesteding aan verschil-
lende groepen mensen met een 
beperking. Er zijn twee werkbe-
levingsgroepen: één is er voor de 
al wat oudere mensen, er is geen 
enkele werkdruk, in principe zijn 
deze mensen met pensioen. Zij 
krijgen activiteiten aangeboden 
op maat waarmee geprobeerd 
wordt de vaardigheden die nodig 

zijn voor zelfredzaamheid en zelf-
standigheid te behouden en indien 
mogelijk uit te breiden. De andere 
groep is er voor de wat jongere 
mensen. Naast werk is er ook veel 
aandacht voor het stimuleren van 
de zintuigen: er wordt gebakken, 
gekookt en als het weer het toe-
laat gaan ze naar buiten. Carolien 
Kalverboer is groepsleider bij het 
arbeidscentrum: ‘De groep met 
oudere mensen is net geen ou-
derengroep maar het zit er tegen 
aan. Op deze groep zijn ook twee 
aparte werkplekken ingericht voor 
mensen die wel arbeidsmatig werk 
aankunnen maar die niet om kun-
nen gaan met prikkels. De andere 
groep is wat kleiner en daar wer-
ken mensen die jonger zijn en veel 
begeleiding nodig hebben’. 

Afdeling Grote Arbeid
Op de afdeling grote arbeid werken 
mensen met een beperking die re-
delijk zelfstandig werkzaamheden 
kunnen uitvoeren. Het werk ver-
schilt per keer. ‘Soms krijgen we 
grote hoeveelheden werk en dan is 
er minder variatie. Het werk dat we 
doen bestaat uit het in elkaar zetten 
van injectiespuitjes, het maken van 
boord strips, het in elkaar zetten en 

verpakken van apothekerspotjes, 
het vouwen van beschermings-
hoekjes en bijvoorbeeld het vullen 
van snoepzakken in de periode voor 
de Avondvierdaagse. Iedereen heeft 
zijn eigen werkplek en we kijken 
vaak of we het werk kunnen split-
sen in verschillende deelhandelin-
gen. Met het Maartensdijkse bedrijf 
Wiltfang hebben we een mooie af-
spraak kunnen maken: als er even 
minder werk is kunnen we bij hen 
altijd terecht voor werk’. 

Servicegroep
De Servicegroep runt met de bege-
leiders de kantine. Sinds kort zijn er 
twee mensen die ook een dagdeel 
buiten het arbeidscentrum bezig 
zijn. ‘Deze mensen helpen in het 
Servicecentrum Maartensdijk op 
vrijdagmorgen bij het uitserveren 
van koffie en thee. Zij helpen daar 
de vrijwilligers. Er wordt vooral in-
gezet op het ontmoeten: een praatje 
maken met de mensen die koersbal 
spelen of de bezoekers die koffie 
komen drinken. Na afloop wordt er 
samen met de vrijwilligers opge-
ruimd. In Het Lichtruim is ook een 
servicegroep die werkzaamheden 
verricht voor de medegebruikers 
van het pand. Hier in Maartensdijk 

willen we de werkzaamheden uit-
breiden met werk voor Maartens-
dijkse bedrijven’. 

Maatwerk
Er wordt gekeken wat de mensen 
aankunnen, maar ook hoe ze uit-
gedaagd kunnen worden. Ricky 
Bayer werk op de afdeling Grote 
Arbeid. Zijn specialiteit is het vou-
wen van beschermingshoekjes. 
Danny Bool is begeleider op deze 
groep: ‘Natuurlijk kunnen we niet 
van Ricky vragen om dit werk con-
tinu te blijven doen’. Danny Bool 
was voorheen timmerman en heeft 
voor Ricky een spel gemaakt. Op 
mijn verzoek wil hij wel even stop-

pen met het vouwen en zich rich-
ten op één van de speciaal voor 
hem gemaakte spelletjes. Hij krijgt 
veel blokken en bouwt iets moois, 
als hij klaar is pakt hij een knikker 
en blijkt dat hij een knikkerbaan 
gebouwd heeft. Een prachtig voor-
beeld van maatwerk.

Meer informatie
Voor meer informatie over dagbe-
stedingsplekken of ideeën vanuit 
bedrijven met mogelijkheden kan 
men contact opnemen met Caro-
lien Kalverboer. Zij is te bereiken 
op telefoonnummer 0346 21 44 57 
of via de mail: acmaartensdijk@
reinaerde.nl

Het is herfst en bomen verkleuren
dat is niet iets om over te zeuren
op straat maakt het blad
het soms wel wat glad
dus goed je voeten opbeuren

Guus Geebel Limerick



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

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

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

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

Met wervelende 
modepresentatie

30 september van 
20.00 - 22.00 uur

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

De herfst is offi cieel begonnen. Tijd om er 
samen op uit te trekken ... naar het leukste 
evenement van dit weekend: 
Herfstweekend het Vallend Blad bij ‘t Vaar-
derhoogt in Soest. Dáár gebeurt het, dáár zie 
je het, dáár snuif je het op, dáár beleef je het.

• Gezellige en rijk gevulde najaarsmarkt
• De onweerstaanbare knuffeldierenboerderij
• Schilderen bij Henk de houthakker
• De Doe-avonden kraam
• De Santékraam, gezonde smakelijkheden 
 uit eigen tuin
• De knutseltafel
• Heerlijkheden van herberg De Kastelein
• Kinderactiviteiten bij Tante Thea (zaterdag)

Openingstijden, 
zowel zaterdag als zondag 

van 10.00 tot 17.00 uur

Like De Vierklank
nu ook op Facebook!

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

VERBOUWINGS
UITVERKOOP:

 

Binnenkort
gaan wij verbouwen.

Daarom nu veel producten

met hoge kortingen
wel tot 70%!!!!

Dadel/vijgenbroodjevan € 4,50nu € 3,50
De bosvruchtensloffenzijn er weer!!Nu € 7,95

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
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Afsluiting seizoen SDO
door Marijke Drieenhuizen

Het bestuur van de Stichting Dag voor de Ouderen De Bilt sluit het seizoen in stijl af. In een 
zaal van de Ontmoetingskerk aan de Julianalaan in Maartensdijk is op donderdag 1 oktober  

de feestelijke afsluiting van een seizoen vol leuke en leerzame uitjes.

Op 14 december 1990 heeft de 
Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties 1 oktober tot in-
ternationale dag van de ouderen 
uitgeroepen. Hiermee werd vervolg 
gegeven aan het in 1982 opgestelde 
plan over Vergrijzing. Thema’s die 
de VN in dit kader op zich genomen 
heeft zijn bijvoorbeeld het strijden 
tegen uitsluiting en eenzaamheid. 
De dag van de ouderen wordt al 
lang gevierd met op 22 november 

2000 de oprichting van de Biltse 
stichting Dag voor de Ouderen. 
In eerste instantie voor de viering 
van 1 oktober maar al snel werden 
er ook andere uitjes en activiteiten 
ontplooid. Tegenwoordig zijn er 
gemiddeld acht uitjes per seizoen.

Genieten
Steeds wisselende groepen senio-
ren nemen deel aan de verschillen-
de uitjes. Via mond op mond recla-

me komen steeds meer potentiele 
deelnemers in beeld. In eerste in-
stantie worden deelnemers gezocht 
die nog zelfstandig wonen maar 
weinig mogelijkheden hebben om 
zelf uit te gaan. Jo Buitenhuis: ‘Je 
ziet dan dat ze genieten, daar doen 
we het voor. Een mevrouw genoot 
bijvoorbeeld al van het ritje naar 
een uitje. Heel lang was ze niet 
meer door Westbroek gereden en 
toen moest het eigenlijke uitje dus 

nog beginnen’. Vast staat altijd 
een bezoek aan een uitzending van 
MAX, daarnaast met regelmaat 
een rondleiding in het gemeente-
huis, waarbij het de bestuursleden 
opgevallen is dat de burgemeester 
de mensen steeds verwelkomd met 
een -Welkom in uw eigen huis-. 
Ook stonden uitjes als een bezoek 
aan het Legermuseum, het Euro-
parlement in Brussel, een bezoek 
aan de Eerste en Tweede kamer en 
het Watersnoodmuseum al eens op 
de agenda. 

Film
De afsluiting van het seizoen 2015 
is een gezellige middag die rond 
14.30 uur begint met koffie, thee en 
iets lekkers. Gevolgd door de film 
Intouchables. Deze Franse film uit 
2011 verhaalt het waargebeurde 

verhaal van een totaal verlamde 
aristocraat. Hij gaat een vriend-
schap aan met een verzorger uit één 
van de arme voorsteden van Parijs. 
Twee heel verschillende mannen 
die een bijzondere vriendschap 
aangaan. Een prachtige –feelgood- 
film die wordt getoond op een 
groot doek. Daarna volgt nog een 
samenzijn met een glaasje fris of 
een advocaatje met slagroom. De 
kosten bedragen 2,50 euro.

Aanmelden
Het bestuur van de Stichting Dag 
voor de Ouderen hoopt op veel be-
zoekers. Aanmelden kan bij Bep 
Franken (0346 282002), Henny 
Ockhuijsen (030 2202558), An 
Stijlaart (0346 214749), Jo Buiten-
huis (0346 212390) of Henk van 
der Loo (030 2202458). 

Het SDO bestuur: An Stijlaart, Henny Ockhuijsen, Henk van der Loo, Bep Franken en Jo Buitenhuis. 

Maatjesproject  
razend populair

door Marijke Drieenhuizen

In de week tegen de eenzaamheid vraagt Mens De Bilt 
aandacht voor het Maatjesproject Mens met Elkaar. Veel 
mensen kennen dit project inmiddels en vragen al om een 

maatje. Zoveel zelfs dat de coördinatoren dringend op 
zoek zijn naar enthousiaste vrijwilligers  

om aan de vraag te kunnen voldoen.

Mens De Bilt is de plaatselijke organisatie voor maatschappelijke on-
dersteuning. Iedereen kan bij Mens De Bilt terecht met alle vragen en 
ideeën over welzijn, wonen en zorg. De organisatie ondersteunt inwo-
ners met goede ideeën en initiatieven en biedt hulp als het nodig is. 
Mens met Elkaar is het maatjesproject en is er voor inwoners uit alle 
kernen. Mens met Elkaar wil verbindingen tot stand brengen tussen 
mensen met een hulpvraag in de thuissituatie en een vrijwilliger. Het 
gaat hierbij om één op één contact. Om twee mensen die het plezierig 
vinden om met elkaar in contact te zijn: om elkaars maatje te zijn.

Samen
Astrid Kloosterziel is coördinator van Mens met Elkaar: ‘Samen koffie 
drinken, samen wandelen, samen lachen, samen praten, samen bood-
schappen doen. Voorbeelden die voor velen heel normaal zijn, maar 
die het leven van de andere mensen weer een stuk plezieriger maken. 
Nel Renes is al acht jaar actief als maatje. ‘Destijds is dit opgestart als 
ondersteuning van mantelzorgers. Nu is het onderdeel van Mens met 
Elkaar. Ik heb mij destijds niet zelf aangemeld, maar ik ben gevraagd. 
Ik wilde het wel doen maar kon mij eigenlijk niet voorstellen dat een 
maatje echt het verschil kan maken. Maar een mantelzorger heeft echt 
niet 3 tot 4 uur de tijd om naast iemand te zitten. Ik was er echt voor die 
ander. Ik geniet zelf net zoveel van de contacten als mijn maatje, het is 
een win win situatie. Het geeft mij heel veel plezier en voldoening. De 
mensen van Mens met Elkaar maken ook hele goede combinaties van 
mensen, dat is heel belangrijk. Als maatjes houden we ook onderling 
contact en kunnen we elkaar raadplegen als we ergens tegen aan lopen. 
Natuurlijk worden we ook begeleid’.

Intake
Kandidaat maatjes krijgen een intake gesprek. Na dat gesprek met een 
van de coördinatoren van Mens met Elkaar, waarin zij de wensen voor 
het maatjesproject centraal zetten, gaan zij op zoek naar de juiste ver-
binding. Mens met Elkaar begeleidt de mensen het hele maatjestraject 
en biedt tevens interessante, verdiepende workshops en (intervisie)bij-
eenkomsten aan.

Inloopspreekuur
Op donderdag 1 oktober is er een speciaal inloopspreekuur voor geïnte-
resseerden. Iedereen die meer informatie wil over het maatjesproject is 
van harte welkom tijdens dit inloopspreekuur van 14.00 tot 16.00 uur in 
het Servicentrum De Bilt aan de Prof. Dr. PJW Debijeweg 1 in De Bilt.

Sparks of Joy in Dijckstate
Zaterdag 19 september organiseerde de Zonnebloem Maartensdijk voor de gasten een muzikale 

middag in de wintertuin van Dijckstate. Zo’n 80 gasten en vrijwilligers konden luisteren naar 
een klankvol optreden van de Sparks of Joy uit Westbroek bestaande uit ca. 30 zangers onder 

de leiding van Ellen Grevelink.

Naast gospels waren er ook ever-
greens. Tussen de muziek door 
werden fragmenten voorgelezen 
uit ‘Pogingen iets van het leven te 
maken’, een boek waarin Hendrik 

Groen je een jaar laat meeleven met 
alle ups en downs van het leven in 
een verzorgingshuis in Amsterdam-
Noord met leuke anekdotes over 
het huis en de bewoners. Gezien de 

reacties herkenden de toehoorders 
menige situatie. Na afloop werd er 
onder het genot van het traditionele 
borreltje nog lang nagepraat. 
(Ido Huitenga)

Sparks of Joy bezorgt de Zonnebloemgasten een mooie middag.

Weidevogels in  
Lage Vuursche

Donderdag 24 september is er in Dorpshuis De Furs in Lage Vuursche 
een optreden van zangkoor ‘De Weidevogels uit Eemnes. Het 30-kop-
pige koor zingt vanaf 14.00 uur.
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Voordeel

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

069250

100 500

Geldig van donderdag 24 t/m zaterdag 26 september 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Frikandel,
saucijzen
of kaas
broodjes
vers uit
eigen oven
2 stuks

Alpaca wijn
wit , rood of rose
2 halen 1 betalen
van

€4,99

Spruitjes
per zak
500 gram
van

€1,25

Coca cola
of Fanta 
4 � essen
a 1,5 liter
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Theater in het Groen zoekt 
versterking 

door Henk van de Bunt

Na een intensieve en succesvolle serie voorstellingen van ‘Timon van Athene’ deze zomer op de 
gemeentewerf van De Bilt, kijkt Theater in het Groen nu vooruit naar 2017. Er zijn plannen in 

overvloed en de eerste concrete stappen worden reeds gezet.

Net zoals altijd is iedereen uit Groe-
nekan weer welkom om een steen-
tje bij te dragen. Vooral nieuwe be-
stuursleden zijn van harte welkom. 
Een informatieavond, waar belang-
stellenden zich vrijblijvend kunnen 
oriënteren op wat Theater in het 
Groen te bieden, heeft moet de laag-
drempeligheid vergroten.

Uitdagingen
Theater in ’t Groen is een theater-
gezelschap uit Groenekan. Deze 
gezellige en enthousiaste club men-
sen werkt iedere keer weer naar een 
professionele en zinderende voor-
stelling toe. Op dit moment is het 
Theater in ’t Groen organisatorisch 
aan het veranderen. Het gezelschap 
gaat door met mooie voorstellingen 
produceren, maar heeft de hulp van 
dorpsgenoten hard nodig. Artistiek 
leider Timon Blok: ‘Een aantal vaste 
bestuursleden wil na jarenlange 
trouwe hulp het stokje overdragen. 
Voor deze bestuursfuncties zoekt 
het Theater nog enthousiastelingen: 
mensen, die affiniteit hebben met 
theater en met vrijwilligers. Mensen, 
die in overleg met en voor de groep 
een koers uitzetten, die Theater in ’t 
Groen de komende jaren wil gaan 
varen. Beleid ontwikkelen rondom 
zaken als financiën, vrijwilligers, 
samenwerking met anderen, contact 

houden met de achterban … het zijn 
allemaal taken die onder het bestuur 
vallen. Uitdagingen zijn er genoeg’. 

Puur
De voorstelling van afgelopen zo-
mer ‘Timon van Athene’ is hét voor-
beeld van hun werkwijze. Blok: 
‘Professionaliteit gecombineerd 
met passie. Zowel jong als oud wer-
ken mee op vrijwillige basis. Het is 
pure liefde voor Theater wat hen bij 
elkaar brengt. Dat maakt het zo’n 
bijzondere groep mensen. Theater 
in het Groen hoort bij Groenekan 
en dat betekent ook dat er voor ie-
dereen plek is. Of mensen nu willen 
acteren, zich bezig houden met orga-

nisatie, pr-taken willen vervullen of 
kaartjes verkopen en broodjes sme-
ren… alles is belangrijk, en iedereen 
is welkom’. 

Aanmelden
Woensdag 30 september is er een in-
formatieavond, waarbij belangstel-
lenden vrijblijvend kennis kunnen 
maken met de organisatie en vragen 
kunnen stellen omtrent bestuurs- of 
andere taken binnen TIHG, zoals 
PR, catering, productie of kostuum-
ontwerp. 
Aanmelden voor deze informatie-
avond kan bij Francis de Bruijne, 
tel 06 50506224 of per mail: info@
theaterintgroen.nl 

De cast van ‘Timon van Athene’

Speikernar verhuist  
naar Dorpshuis De Bilt

door Walter Eijndhoven

Na 47 jaar is het kaarsje op, carnavalsvereniging De Weergodden bestaat niet meer.  
De vereniging heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de Biltse samenleving, zoals  
het organiseren van feestmiddagen voor ouderen, een bezoek brengen aan een tehuis  

of het financieel steunen van een sociaal doel. 

Net als veel andere verenigingen, 
kampte ook carnavalsvereniging 
De Weergodden met een teruglo-
pend ledenbestand. Dit jaar is de 
vereniging, tot groot verdriet van 
de overgebleven leden, dan ook 
opgeheven. Eén klus moest ech-
ter nog worden geklaard. Vrijdag-
avond 18 september stond hen nog 
één ding te doen, het overplaatsen 
van de Speikernar naar het Dorps-
huis in De Bilt. Piet van der San-
den, voorzitter van De Weergod-
den vertelt: ‘Het icoon van De 
Weergodden was de Speikernar. 
Dit beeld stond zo’n 35 jaar lang 
in ons gemeentehuis Jagtlust, als 
symbool van het Speikerrijk. De 
Speikernar hebben wij te danken 
aan Gerard van Bueren, bedenker 
van het beeld en Jits Bakker, de 
schepper van de Speikernar’. Héél 
bijzonder is dat de Speikernar nu 
in het Dorpshuis is terechtgeko-
men, want Gerard van Bueren was 
ook de grote man van het Dorps-
huis. Twee van zijn ideeën komen 
nu dus weer samen. 

Stichtingsraad
De onthulling van het beeld in het 
Dorpshuis werd gedaan door bur-

gemeester Arjen Gerritsen van De 
Bilt en Harry Leeman, lid van het 
eerste uur van De Weergodden en 
eerste prins van de carnavalsver-
eniging. Natuurlijk had de vereni-
ging nog wat geld in kas. Hiermee 
moest natuurlijk ook nog iets wor-
den gedaan. Na rijp beraad heeft 
de Stichtingsraad besloten om het 
restkapitaal van De Weergodden 
te schenken aan het Academisch 
Hospice Demeter in De Bilt, totaal 
1111,11 euro. 

Draagvlak
Van der Sanden: ‘Het is jammer dat 
het zo moest lopen. In de jaren ‘70 
zat bij een bijeenkomst soms wel 
150 man in de zaal, de laatste paar 
jaar was dat aantal teruggelopen tot 
acht man. 
Waar doe je het dan nog voor?’. 
Henk Nurmohamed, lid van de 
sponsorcommissie valt Van der 
Sanden bij: ‘Er was gewoon geen 
draagvlak meer, helaas is het doek 
nu echt gevallen’. 

Onthulling van de Speikernar door burgemeester Arjen Gerritsen en 
Harry Leeman, de eerste prins van De Weergodden.      (foto H.Siersma)

Voorlichtingsbijeenkomst 
op natuurbegraafplaats

Tap Dela en Utrechts Landschap organiseren op  
zondag 4 oktober om 14.00 uur een 

voorlichtingsbijeenkomst met wandeling op 
Natuurbegraafplaats Den en Rust in Bilthoven.

Eind 2012 werd Natuurbegraafplaats Den en Rust, gelegen in het bos 
van Utrechts Landschap, in gebruik genomen. Den en Rust en Utrechts 
Landschap speelden zo samen in op de maatschappelijke vraag naar 
een nieuwe vorm van begraven. De natuurbegraafplaats is nog steeds 
de enige in de provincie Utrecht en bijzonder geliefd. 

Hoogte
Alle geïnteresseerden in natuur-begraven zijn na aanmelding van harte 
welkom voor deze bijeenkomst! Martine Eggen, adviseur uitvaartzorg 
bij Tap DELA, bespreekt vrijwel dagelijks met mensen hun uitvaart-
wensen. Steeds weer merkt zij dat ze niet goed op de hoogte zijn van 
de mogelijkheden rondom hun uitvaart. Ook niet ten aanzien van een 
laatste rustplaats op Natuurbegraafplaats Den en Rust. Martine vertelt 
mensen er graag meer over tijdens deze toegankelijke bijeenkomst.

Lezing en wandeling
Martine Eggen geeft samen met Chantal Olgers, assistent begraafplaats-
beheerder Den en Rust, invulling aan de lezing. Met Hans Hoogewerf, 
boswachter Utrechts Landschap, wandelt men vervolgens over de na-
tuurbegraafplaats. Hij vertelt meer over de bijzondere flora en fauna 
van dit bijzondere stuk natuurgebied.

Aanmelden
Vanaf 13.30 uur is men van harte welkom. De bijeenkomst is, inclusief 
pauze en napraten, rond 17.00 uur afgelopen. Deelname is gratis. Van-
wege de wandeling kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Men kan 
zich hiervoor aanmelden via www.utrechtslandschap.nl/activiteiten. In 
verband met de wandeling is het advies stevige schoenen te dragen.

Martine Eggen en Hans Hoogewerf op Natuurbegraafplaats Den en 
Rust in Bilthoven

advertorial

Opening expositie 
Jos de Putter filmregisseur, filmcriticus en scenarioschrijver opende 
zondag 20 september de expositie van Harm van den Berg in de ArtTra-
verse van het gemeentehuis. De expositie is tot 10 november te bezich-
tigen tijdens kantooruren op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur en dinsdag van 8.30 tot 19.00 uur. 

Harm van den Berg in de Traverse bij zijn werk Zwembad. [foto Henk 
van de Bunt]
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Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 
3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

Sale! Voorraad fauteuils
10-50% korting- Vanaf 495,00

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 
persoonlijk zitcomfort op maat. Relax-
fauteuils, Sta-op-stoelen, Fauteuils en
banken. Kom proberen wat goed zit-
comfort voor u kan betekenen. Bezoek de 
winkel en showroom met ± 100 fauteuils.

DE LAMSRIBKOTELETJES
Van ons bekende verse Nieuw Zeelands lamsvlees: iets
doorregen en een klein botje. Kort rosé te bakken. 100 gram 2,25

BLACK ANGUS SUKADE LAPPEN
Supermalse graan gevoerde smaakvolle sukadelapjes, 
u wilt nooit meer anders, 1½ tot 2 uur sudderen. 500 gram 8,50

KALFSRIBLAPJES
Voor de liefhebbers van superkwaliteit: iets doorregen
kalfslappen. Ca. 5 kwartier tot 1½ sudderen. 500 gram 9,98

KOTELETJES
De originele Franse, eventueel lekker te vullen met groente en
kruiden met zout & peper. Ca. 25 min op 150°C. 100 gram 1,05

TAMME KONIJNEN-ACHTERBOUTJES
Voor de liefhebbers, net even anders: lekker mager en toch
mals te braden. Om te stoven ca. 75 tot 90 min. 1 kilo nu 12,50

TIP:
BACONBURGERS

Kort bakken. Met o.a. gekruid rundvlees & bacon. 3 stuks 3,75 
ROOMSCHNITSELS

Met o.a. gekruid H.O.H. gehakt en laagje paneermeel rond. 3 stuks 3,30

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 21 t/m zaterdag 26 september 2015. Zetfouten voorbehouden.

VERSE VARKENSLEVER
Uit de oude doos, om lekker kort te bakken met spek en uitjes.
Aan een stuk of plakken. 100 gram 0,65

Last van stress?
Kijk op www.michielhiemstra.nl
en download het gratis E-boekje

Al 15 jaar verzekerd ondernemen 
in het buitengebied voor agrariërs en het “groene” MKB!

Postbus 332  |  4140 AH Leerdam  |  T: 030 - 691 22 18  |  www.finagri.nl  |  info@finagri.nl

U bent zelfstandig ondernemer in het buitengebied. 

Als geen ander weet u wat er bij komt kijken om een 

eigen bedrijf draaiende te houden. Toch moet u ook 

een groot deel van uw tijd besteden aan zaken waar u 

niet het fijne van weet. Finagri kan u daarbij helpen. 

Wij zijn gespecialiseerd in een totaaloplossing voor 

uw verzekeringspakket en aanverwante financiële 

diensten voor agrarische bedrijven en het groene 

MKB. Bel gerust met ons  voor een gratis scan van uw 

verzekeringspakket!

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

KIJK op onze  

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl

Nog eerder De Vierklank lezen? 
Dat kan! Kijk op onze vernieuwde website:

www.vierklank.nl

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

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

Kom snel kijken!

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Benieuwd naar de
nieuwe
 collectie?



 De Vierklank 11 23 september 2015

Cor van Vliet Hoveniersbedrijf
al 10 jaar succesvol

door Rob Klaassen

In september 2005 nam Cor van Vliet het besluit om voor zichzelf te beginnen. Hij werkte toen 
bij de firma Hoefakker in De Bilt. Op het Wellant-college in Houten had hij met succes alle 

diploma’s op het gebied van Groenbeheer behaald, inclusief de papieren die nodig zijn
om een eigen bedrijf te mogen beginnen. In tien jaar is het eenmansbedrijf
uitgegroeid tot een aan de Dierenriem gevestigd allround hoveniersbedrijf,

dat nu gemiddeld vijf man personeel telt.

Cor zegt dat het hoveniersvak hem 
met de paplepel is ingegeven. Als 
jonge jongen liep hij al mee in het 
bedrijf van z’n vader: ‘Het buiten 
in de natuur werken heeft mij altijd 
enorm aangetrokken. Ik heb altijd al 
het idee gehad om ooit voor mezelf 
te beginnen. Tien jaar geleden dacht 
ik dat de tijd hiervoor rijp was. Ik 
had het wel enigszins gezien bij het 
bedrijf waar ik toen werkte en had 
behoefte aan een nieuwe uitdaging. 
Ik ben toen als ZZP’er begonnen. 
Onmiddellijk kreeg ik vrij veel op-
drachten van allerlei verschillende 
soorten opdrachtgevers. En zo is 
het begonnen….’

Groei 
Op de vraag of hij niet veel last heeft 
gehad van de in 2008 ontstane eco-
nomische recessie zegt Cor: ‘Ik heb 
daar eigenlijk weinig van gemerkt. 
Integendeel zelfs. Het bedrijf is 
sindsdien behoorlijk gegroeid. Dit 
ondanks het feit, dat er in die tijd 
in Maartensdijk ook nog behoorlijk 
wat hoveniersbedrijven bij zijn ge-
komen. Alleen al in Maartensdijk 
zijn er nu zo’n zeven actief. Mijn 
bedrijf kent een enorme diversi-
teit aan klanten, die verspreid zijn 
over een grote regio. Zo hebben we 
in Almere, Utrecht en Amersfoort 
verschillende binnentuinen in on-

derhoud en verzorgen we voor veel 
bedrijven, kantoren, restaurants en 
instellingen hun tuinen. Daarnaast 
hebben we, met name in het Gooi, 
ook veel particulieren als klant, die 
vaak over grote oppervlakten tuin 
beschikken. We zijn dus weinig 
plaatsgebonden en door onze ver-
scheidenheid aan werkzaamheden 
zijn we in economisch opzicht niet 
zo erg kwetsbaar’. 

Kracht 
‘De grote kracht van ons bedrijf is, 
dat we een ‘all-in’ bedrijf zijn. Let-
terlijk alles wat met de tuin te ma-
ken heeft kunnen we als bedrijf aan. 

Als we iets niet kunnen of willen, bv 
elektriciteitsaanleg of tuinontwer-
pen , dan hebben we vaste connec-
ties met bedrijven of personen die 
dat werk dan voor ons doen. Veel 
tuinen leggen we in nauwe samen-
werking met een vaste tuinarchitect 
aan. Ook doen we veel aan boom-
verzorging en grond- en straatwerk 
en leggen we groene daken met 
sedum-planten aan. We kunnen heel 
veel verschillende werkzaamheden 
aan en zijn daardoor uiterst flexibel 
inzetbaar. In de winter, wanneer er 
altijd wat minder werk is, doen wij 
voor een aantal bedrijven de glad-
heidsbestrijding. Wij zijn dan 24 
uur beschikbaar. We voeren een te-
rughoudend tariefbeleid. Dat deden 
we al vanaf het begin en dat zijn we 
blijven doen. We werken liever wat 
extra uren dan dat we onze tarie-
ven verhogen. Daardoor kunnen we 
scherp offreren. De hovenierswereld 
is nu eenmaal een wereld van hard 
werken met lage winstmarges en 
grote concurrentie. Met deze aanpak 
zijn we zeer succesvol gebleken. 
We zijn er in geslaagd om in een 
tijd van economische neergang een 
eenmansbedrijf uit te bouwen tot 

wat het nu is: gemiddeld 5 man per-
soneel, 3 bedrijfswagens en diverse 
aanhangers en dan heb ik het niet 
over het gereedschap en de appara-
tuur. We zijn blij dat het woonhuis 
en het bedrijf nu samen zijn geves-
tigd op één locatie, Dierenriem 7’.

Tuinman of manager
Cor zegt dat door de uitbreiding van 
het bedrijf zijn functie wat aan het 
veranderen is. Namelijk van tuinman 
naar manager: ‘Doordat ik hier over 
het meest moderne calculatiepro-
gramma beschik, kan ik nog steeds 
tuinwerk doen. Ik kan het gelukkig 
zo regelen dat ik de administratie 
voor en na de werkdag kan doen. 
Het betekent wel dat ik om 6 uur 
’s morgens begin en vaak ’s avonds 
nog tot half tien bezig ben, maar het 
is nog steeds goed te doen. Zeker nu 
het bedrijf aan huis is. Maar laat dui-
delijk zijn, dat ik het werken samen 
met de jongens in de tuinen het aller-
leukste vind’. Op de vraag waar het 
bedrijf over 10 jaar zal zijn zegt Cor 
dat hij daar geen zinnig woord over 
kan zeggen: ‘We zien wel hoe het in 
de toekomst zal gaan lopen. Het gaat 
toch altijd anders dan je denkt’. 

Cor van Vliet (r) en zijn medewerkers.

Containers met toegangscontrole
door Henk van de Bunt

Rond het Maertensplein in Maartensdijk zijn onlangs drie ‘containers met toegangscontrole’ 
geplaatst ter vervanging van oude bovengrondse cocons. Ze zijn bedoeld voor de bewoners

van de appartementen rond het plein met uitzondering van de bewoners van Dijkstate;
daar zijn namelijk inpandige containers. 

De containers kunnen worden ge-
opend met de milieupas door om-
wonenden. Dergelijke containers 
staan inmiddels ook op de Juliana-
laan/Emmaplein in Bilthoven en op 
de Herenweg bij de Albert Heijn in 
De Bilt.

Werking
De betreffende bewoners zijn uit-
voerig geïnformeerd: ‘De onder-
grondse containers zijn bestemd 
voor huishoudelijk afval (restafval 
en gft). Het afval moet in een ge-
sloten zak in de container worden 

gedaan. Herbruikbaar afval zoals 
glas, textiel en kunststof verpakkin-
gen moet gescheiden worden aan-
geleverd bij de daarvoor bestemde 
inzamelcontainers en oud papier 
kan worden aangeboden tijdens de 
ophaaldagen zoals vermeld op de 
afvalkalender of worden wegge-
bracht naar één van de verzamel-
containers bij diverse verenigingen, 
scholen of instellingen’. Indien de 
container vol is kan de gemeente op 
het algemene nummer 030 2289411 
worden gebeld. 

Volgens de afdeling communicatie 
van de gemeente De Bilt functio-
neren de containers prima: ‘Er zijn 
geen storingen bekend, doordat 
bijv. de paslezer niet zou werken. 
De containers zijn ruim berekend 
qua capaciteit; dus zijn ze meestal 
niet helemaal vol als ze worden 
geleegd. Wel komt het voor dat er 
afval in wordt gegooid dat er niet 
in hoort waardoor het klem komt 
te zitten en er geen ander afval 
meer in kan’.

Eén van de containers is geplaatst op de hoek van de Fazantlaan in 
Maartensdijk. 

Uitdagend 
ondernemerschap 

Op woensdag 23 september is er weer een thema-avond voor zelf-
standige professionals. Ditmaal met voorbeelden en kritische vragen 
van twee ervaren ondernemers en discussie . 

Anton Hopmans en Johan Baars van het Ondernemersklankbord OKB 
presenteren een aantal praktijkvoorbeelden van geslaagd en minder ge-
slaagde ondernemingen. Maar ze geven ook uitleg over veel voorko-
mende missers in de ondernemerspraktijk. Daarna is er ruimte om in 
kleine groepjes kritisch te kijken naar uw eigen situatie. 

OKB
Het OKB is een platform van ervaren oud-ondernemers. Als onderne-
mer kan men ondernemersplannen, vragen of problemen in de bedrijfs-
voering aan hen voorleggen. Zij helpen gedachten te ordenen en zijn 
een onafhankelijk klankbord. Zij bieden in elke fase van een bedrijf be-
langeloos hun diensten aan. Voor een klankbordtraject van een half jaar 
wordt alleen een kleine donatie gevraagd ter dekking van de onkosten. 
Het OKB heeft ervaren adviseurs die bekend zijn met alle facetten van 
het ondernemerschap. 

Aanmelden
Men is welkom in FlexCentraal, Jan Steenlaan 5 in Bilthoven, naast 
het station. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00. Aan niet-donateurs 
wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. Aanmelden is fijn: mail naar 
zzpdebilt@gmail.com. 

Finagri viert
15 jarig bestaan

In september bestaat Finagri 15 jaar. De financiële dienstverlener 
richt zich al jaren speciaal op agrariërs en ondernemers in het ‘groe-
ne MKB’. Onder het groene MKB verstaan zij bijvoorbeeld loon-
werkers, maneges, hoveniers en ZZP’ers.

Finagri heeft zich ontwikkeld tot een onafhankelijke adviseur op 
het gebied van verzekeringen en vermogensbeheer. Daarnaast be-
schikken ze over een uitgebreid netwerk van (juridische) bedrijfs-
specialisten. Het bedrijf is in 2000 samen met een ervaren team van 
specialisten opgericht door Margo van de Pavert en Peter Evers te 
Zeist. Dankzij de proactieve en onafhankelijke advisering én de 
agrarische achtergrond van de medewerkers maakte Finagri een 
forse groei door. Dit komt ook mede door de eigen producten die 
Finagri in haar vijftienjarige bestaan heeft ontwikkeld. Een voor-
beeld hiervan is het abonnement op rechtshulp als alternatief voor 
de rechtsbijstandverzekering en de Finagri oldtimer trekkerpolis. 
Tevens is het Finagri Agrarisch Ondernemerspakket ontwikkeld om 
relaties advies op maat te kunnen geven.
Wilt u meer informatie over Finagri of een afspraak maken met een 
van de adviseurs, neem dan contact op via 030 6912218 of 
info@finagri.nl.
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    35-JARIG BESTAAN EN OPENING NIEUWE MONTAGE HAL

PARKEREN | Nieuw Loosdrechtsedijk 105 | 1231 KN Loosdrecht 

   OPEN DAG 
zaterdag 26 september | 11.00 - 17.00 uur

     Ook kinderen worden niet vergeten.                                                         

Ook bij onze vestiging aan de 
Kon. Wilhelminaweg 259 in Groenekan 

kunt u een kijkje nemen!

OpenDagVierklank2.indd   1 15-9-2015   13:42:19

11.00 - 17.00 UUR 
11.00 - 17.00 UUR 

ZATERDAG26 SEPTEMBER
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WERELDMODELLEN FOTOSHOOT & PROEVEN VAN WERELDSE HAPJES      KIDS WORKSHOP

D E  G R O O T S T E  W E R E L D M A R K T  I N  D E  K W I N K E L I E R

WERELDSE KRAAMPJES
LIVE MUZIEK     WERELDSE SPEURTOCHT     DRAAIMOLEN     SPRINGKUSSEN

BEANTWOORD QUIZVRAGEN BIJ DEELNEMENDE WINKELS 
EN MAAK KANS OP LEUKE PRIJZEN!

BILTHOVENS OPEN PODIUM MET O.A.BILTHOVENS OPEN PODIUM MET O.A.
SHANTYKOOR, FLAMENCO, SAXOFOON, ACCORDEON & MEER!SHANTYKOOR, FLAMENCO, SAXOFOON, ACCORDEON & MEER!
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Bewonerscommissie wil hotel
door Henk van de Bunt

Vanaf volgende week worden per vijf gestapelde woningen van de Grote en Kleine Beer in 
Bilthoven de rookgasafvoeren vernieuwd en brandwerende maatregelen uitgevoerd.

Uitstel naar 2016 is technisch onverantwoord. Er is sprake van een
conflictsituatie betreffende de uitvoering in dit deel van het jaar.

Rien Griffioen is één van de bewo-
ners: ‘Wat gebeuren moet, moet 
dus maar gebeuren. Gedurende 10 
werkweken van 5 dagen (dan zit-
ten we al eind november ) zijn bij 
toerbeurt 5 huurders, al dan niet 
met gezinsleden, gedurende twee 
dagen verstoken van verwarming 
en warm water. De woonstichting 
SSW schrijft: ‘als u het wilt dan kan 
het onderhoudsbedrijf een noodka-
cheltje bij u plaatsen’. Dat is niet de 
oplossing naar onze mening’. 

Commissie
Sinds kort is er voor de twee ‘Be-
ren’ een bewonerscommissie opge-
richt. Griffioen: ‘Wij willen wijzen 
op het verzaken van de zorgplicht in 
bovengenoemd project. Veel bewo-
ners zijn bejaard tot hoogbejaard en 
hulpbehoevend. Dagelijks komen 
er hulpverleners. Bij dit renovatie-
project hoort zeker een keuzemo-
gelijkheid voor de bewoners zoals 
tijdelijk onderdak in bijvoorbeeld 

een verzorgingshuis of desnoods 
een hotel.
Gemakshalve gaat de Woonstich-
ting er van uit dat alle bewoners b.v. 
een magnetron en een elektrische 
waterkoker hebben om een warme 
maaltijd te maken en koffie en thee 
te zetten.

SSW
Sander Wuis, medewerker Com-
municatie & PR reageert namens 
de SSW: ‘De genoemde werkzaam-
heden willen we voor het stooksei-
zoen uitgevoerd hebben. Begin van 
het jaar hebben we bij een woning, 
tijdens het aanbrengen van brand-
werende voorzieningen, geconsta-
teerd dat het rookgasafvoerkanaal 
onderhoud behoeft. In overleg met 
het onderhoudsbedrijf hebben we 
besloten om alle rookgasafvoerka-
nalen uit voorzorg te vervangen. 
We hebben het aanbrengen van de 
brandwerende voorzieningen ook 
uitgesteld zodat we alle werkzaam-

heden in één keer kunnen uitvoe-
ren. Omdat de rookgasafvoeren met 
elkaar in verbinding staan moeten 
we bij de vier bovenliggende wo-
ningen de werkzaamheden gelijk-
tijdig uitvoeren’.

Kacheltjes
Volgens Wuis duren de werkzaam-
heden maximaal twee werkdagen 
voor elke bewoner: ‘Op de eerste 
dag wordt de cv-ketel en wat lei-
dingwerk verwijderd. Als er een 
oude cv-ketel aanwezig is wordt 
deze direct vervangen voor een 
nieuwe. De tweede dag wordt al-
les weer gemaakt, opgehangen en 
aangesloten. Tijdens een proef wa-
ren de werkzaamheden net na de 
middag afgerond. Tijdens de werk-
zaamheden kan de CV-ketel niet ge-
bruikt worden. Hierdoor is er geen 
verwarming en geen warm water in 
de woning. De bewoners kunnen 
natuurlijk ’s morgens nog gewoon 
douchen en/of gebruik maken van 

warm water. De volgende dag is er 
na het afronden van de werkzaam-
heden gewoon weer warm water. 
Daar waar bewoners het tijdens de 
werkzaamheden te koud hebben, 
wordt voorzien in warmte d.m.v. 
elektrische kacheltjes. Dat gaat in 
overleg met de betreffende bewo-
ner. We laten de huurder natuurlijk 
niet in de kou staan. Gezien de in-

greep en duur van de werkzaam-
heden hebben we ervoor gekozen 
om bewoners in hun eigen woning 
te laten verblijven’. De bewoners-
commissie heeft op 15 september 
jl. in een laatste gesprek met de 
Woonstichting moeten vaststellen 
niet tot een oplossing te kunnen 
komen. Inmiddels ligt er een open 
brief bij de politiek. 

Rien Griffioen (met pet) en andere bewoners van de Grote Beer vrezen in 
de kou te staan. 

Zondagsopenstelling 
na 1 jaar evalueren

door Henk van de Bunt

De mogelijke openstelling van de Biltse winkels op zondag is de laatste tijd vaak in het nieuws. 
Politiek De Bilt worstelt met de keuze of dit moet worden toegestaan.

In de komende raadsvergadering dienen D66 en de VVD samen
een initiatiefvoorstel in om de zondagsopenstelling te

onderzoeken in de vorm van een pilot van 1 jaar. 

Fractievoorzitters Dolf Smole-
naers (D66) en Christiaan van Nis-
pen tot Sevenaer (VVD) vertellen 
hoe ze tot dit plan zijn gekomen. 
Waarom nu dit voorstel? Christi-
aan: ‘Winkeliers in De Bilt vragen 
ons al een lange tijd om de moge-
lijkheid om zelf te kunnen bepa-
len of ze hun winkel open doen 
op zondag. De Bilt is geen eiland. 
Alle gemeenten om ons heen heb-
ben al de mogelijkheid van zon-

dagsopenstelling. Daarom beslui-
ten veel mensen uit De Bilt om op 
zondag ergens anders naartoe te 
gaan voor hun boodschappen. Dat 
is niet alleen vervelend voor onze 
lokale ondernemers, maar ook nog 
eens slecht voor de lokale werkge-
legenheid’.

Voorstel
Het college diende al een soort-
gelijk voorstel in vorig jaar, wat 

maakt dit nu zo anders? Dolf: ‘Het 
ging in dat voorstel om een open-
stelling alleen voor supermarkten. 
Wij wilden dat breder trekken, 
omdat het niet eerlijk is voor een 
delicatessenwinkel of groenteboer 
als de supermarkt wel open mag 
en zij niet. Dat is een principiële 
keuze: wij willen daarin niet dis-
crimineren. En iedere winkelier 
heeft natuurlijk de vrijheid om 
zijn deuren dicht te houden. Je 
moet niet afdwingen dat iemand 
open gaat, net zo goed als je niet 
moet afdwingen dat iemand dicht 
is op zondag’.

December
Andere partijen vragen om een 
onderzoek voor er wordt besloten. 
Daar is toch niks mis mee? Chris-
tiaan: ‘Zulke onderzoeken kosten 
enorm veel geld en leveren ook 
nog vertraging op. Wij willen dat 
alle winkels in de drukke decem-
bermaanden al open kunnen voor 
de eindejaar boodschappen. Ieder-
een weet dat we net voor de zomer 
drastisch hebben moeten bezuini-
gen en dan ga ik de Biltenaren niet 
uitleggen dat we hier tienduizen-
den euro’s aan gaan uitgeven. 

Het beste, meest ultieme onder-
zoek is volgens mij praktijkonder-
zoek. De kosten hiervan zijn na-
melijk beperkt’. Dolf Smolenaers 
vult aan: ‘Daarom kiezen we voor 
een pilot van één jaar. Met vooraf 
een peiling en achteraf een evalu-

atie samen met de buurt, winke-
liers en hun klanten en natuurlijk 
onze inwoners. In Zeist zijn daar 
goede ervaringen mee opgedaan, 
daar hebben wij alles van gehoord 
op de ‘In gesprek met’ - avond 
die D66 en de VVD laatst samen 
hebben georganiseerd. En ja, dat 
betekent ook dat aan het einde 
van de rit kan blijken dat de koop-
zondag toch niet werkt voor onze 
gemeente’.

Meegaan
Op de vraag naar te verwachten 
medewerking van andere politieke 
partijen komt een politiek ant-
woord: Dolf: ‘Uiteindelijk draait 

het om een principiële keuze: 
vinden wij dat winkeliers zelf de 
vrijheid mogen hebben om open 
of niet open te gaan op zondag? 
Vertrouwen wij het aan de winkel-
centra in Maartensdijk, De Bilt en 
Bilthoven toe om daarin een eigen 
keuze te maken? Of maken wij die 
keuze alvast voor hen’? 

Christiaan tenslotte: ‘In onze 
buurgemeenten is samengewerkt 
door politieke partijen van allerlei 
kleur om dit mogelijk te maken, 
laten we ook hier doorpakken en 
het samen goed regelen. Wij staan 
open voor iedere partij die hier sa-
men met ons werk van wil maken’.

(Links) Dolf Smolenaers en Christiaan van Nispen tot Sevenaer dienen 
gezamenlijk een initiatiefvoorstel in om de zondagsopenstelling te 
onderzoeken. 

Opstandingskerk helpt 
Steunpunt Vluchtelingen 

Op 26 september houdt de Opstandingkerk voor de 
vijftiende keer een inzameling waarvan de opbrengt ten 

goede komt aan wijk-gebonden maatschappelijke doelen.

Dit jaar zal een gedeelte van de opbrengst zijn weg vinden naar het 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt met als concrete besteding ‘zwem-
lessen voor kinderen van vluchtelingen’. Nederland is een water-
land. Het risico van verdrinking is groot. Zeker voor kinderen uit 
landen waar zwemmen allerminst gebruikelijk is. Zwemles is dus 
beslist geen overbodige luxe. De Nederlandse overheid stimuleert 
het leren zwemmen slechts in beperkte mate. 

Geld
In de gemeente De Bilt is zwemles over het algemeen de verant-
woordelijkheid van de ouders. Vluchtelinggezinnen hebben hier 
vaak het geld niet voor. Gezien het verdrinkingsgevaar in een zo 
waterrijk land als Nederland heeft het leren zwemmen een hoge 
prioriteit. Daarom wordt aan vluchteling-kinderen onder de 18 jaar 
zwemles aangeboden in een gemeentelijk zwembad, meestal Bran-
denburg. Zo kunnen ook zij met minstens diploma A op zak veilig in 
en buiten het water vertoeven.

Inbreng
De bazaar is van 10.00 tot 15.30 uur in de Opstandingskerk, Bran-
denburgerweg 34 te Bilthoven. Inbreng goederen vooraf: donderdag 
24/9 en vrijdag 25/9. Ophalen goederen evt. in overleg. Contact: 
Ingrid Jansen 030 - 8786772 ( na 19.00 uur)

(Inge Gorris)
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Voor alle merken auto’s:
- Verkoop nieuw en gebruikt
- APK reparatie service banden
- Schadeherstel / expertise

autocentrum maarssen
r. van der Linden Nijverheidsweg 7, 3606 AH Maarsen 

tel: 0346-562557, bij Boni, Lidl en Praxis

Kia Picanto 1.0 CVVT ISG 5drs 05-13 34.517 B zwartmet € 8.150 
Mitsubishi ASX 1.6 Intense ClearTec 11-10 125.560 B zwartmet € 13.450 
Opel Zafira 1.6 Business 7 pers. 08-07 125.939  B zilvermet € 7.450 
Peugeot 107 1.0 Access Accent 5drs 01-13 14.391  B wit € 7.350 
Peugeot 5008 1.6 THP Allure 157pk Automaat 7 pers. 05-11 123.047  B zwartmet € 14.950 

nIeuW! haal- & breng service bij onderhoud!
Toyota Yaris 1.0 VVT-i Aspiration 5drs 03-12 40.208  B zwartmet € 9.950 
Volkswagen Golf 7 1.2 TSI Trendline BMT 5drs 06-13 83.161  B d.blauwmet € 14.950 
Volkswagen Jetta 1.2 TSI Trendline 4drs 08-11 89.694  B zilvermet € 12.950 
Volkswagen Passat 1.6 TDI Highline BMT Stationwagen 02-12 116.016 D antraciet € 17.250 
Volkswagen Transporter 2.5 TDI 300 131pk Trendline 06-08 127.262  D zwartmet ex BTW € 9.950

50 occasions
op voorraad

Welkom
in onze showroom

6 maanden BoVAG garantie, financiering en inruil mogelijk
www.autocentrummaarssen.nl

Themawandeling

Op zondag 27 september is er bij Beerschoten een 
themawandeling: bomen. Deze wandeling wordt 
georganiseerd door Christien Hidding. Als u wilt 
deelnemen kunt u zich aanmelden bij: christien.
hidding@gmail.com De wandeling duurt onge-
veer anderhalf uur. Deelname is gratis. Start om 
14.00 uur vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen 
aan de Holle Bilt 6 te De Bilt, voorbij parkeer-
plaats van de Biltsche Hoek linksaf.

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 27 september verzorgt het Soefi Cen-
trum Utrecht/Bilthoven een universele eredienst in 
Huize het Oosten, ingang Jan Steenlaan 25. Bilt-

hoven. Aanvang 11.00 uur. Het thema is: ‘Goed 
genoeg’. Het Soefisme is een religieuze levens-
benadering, gebaseerd op geestelijke vrijheid, res-
pect voor alle religies en het bewust ervaren van 
het dagelijks leven als bron van spirituele groei. 
(www.soefi.nl)

Taizéviering 

Op zondag 27 september is de eerste Taizéviering 
na de zomervakantie om 19.30 uur  in de Imma-
nuëlkerk in De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid nr. 49. 
Een viering in de sfeer van het Franse klooster in 
Taizé. Er wordt gezongen in verschillende talen en 
er is gelegenheid om  stil te zijn. De viering wordt 
begeleid door een koor en instrumentalisten onder 
leiding van Els Firet. 

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Cor van Vliet hoveniersbedrijf
Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

HET ADRES VOOR:

Tuin ontwerp/aanleg/onderhoud
Grond en straatwerk

Boomverzorging
Dak/sedumtuinen

Vijvers/waterparti jen
Gladheidbestrijding

10
jaar

Op dinsdag en donderdagmiddag
van 13.30 tot 18.00 uur en eventueel in de schoolvakanties! 

Stuur een mail met C.V. naar directie.bosberg@proceon.nl 

BSO Buitenbos
Dennenlaan 59, 3739 KM Hollandsche Rading,

www.debosbergschool.nl

BSO
Het Buitenbos

zoekt
pedagogisch
medewerker!
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Samen muziek maken verbindt
De Biltse Muziekschool start in oktober een intensieve samenwerking met drie basisscholen 
in de gemeente De Bilt (Wereldwijs, Werkplaats en Julianaschool), twee harmonieorkesten 

(Koninklijke Biltse Harmonie en de Brandweerharmonie) en Reinaerde. 

Een grootste aanvraag voor dit project 
is zowel door Kinderen Maken Mu-
ziek (het fonds van koningin Maxi-
ma), het Prins Bernhard Cultuurfonds 
als het kf-Heinfonds gehonoreerd. 
Er wordt, samen met de scholen een 
doorgaande leerlijn voor muziek ont-
wikkeld voor groep 3, 4 en 5, voor in 
totaal meer dan 500 leerlingen. 

Thema
Het centrale thema van dit project is 
de overtuiging dat samen muziek ma-

ken verbindt. Voor het eerst vindt er 
een samenwerking plaats om kinderen 
die daar anders geen geld of kansen 
voor hebben, een muziekinstrument te 
leren bespelen waardoor hun creativi-
teit en muzikale intelligentie vergroot. 
Daarnaast beoogt het project mensen, 
die anders niet met elkaar in contact 
komen, te verbinden door samen mu-
ziek te maken.

Aftrap
Op 29 september, om 13.00uur wor-

den er 75 instrumenten in ontvangst 
genomen door de directeur van de Ju-
lianaschool, Ella Prins. Op 7 oktober 
is de aftrap van het project, van 08.45 
tot 09.30, in Theater het Lichtruim. 
Alle betrokken partijen, de scholen, 
de orkesten en Reinaerde, de kinderen 
van de Wereldwijs, de directeuren van 
de scholen en de docenten die de les-
sen geven komen samen om het pro-
ject officieel en feestelijk van start te 
laten gaan. 

(Corinne Weeda)

Start EHBO cursus 
Iedereen kan leren op een verantwoorde manier eerste hulp te verlenen. 
De EHBO vereniging De Bilt/Bilthoven start op 12 oktober om 19.30 
uur een nieuwe basiscursus in de Kees Boekehal. Hartreanimatie en 
de bediening van de AED (Automatische Externe Defibrillator) maken 
deel uit van deze opleiding. In 9 lessen krijgt men de theorie en de 
vaardigheden aangeleerd. De cursus wordt afgesloten met een examen 
voor een erkend diploma van het Oranje Kruis. De cursus start met 
een minimale deelname van 6 personen. Afhankelijk van de ziektekos-
tenverzekering kunnen (delen van) cursuskosten worden gedeclareerd. 
Voor verdere informatie: website www.ehbodebilt.nl of contact opne-
men met secretaris Maud Timmer, tel. 030 2203327 tussen 18.30 en 
19.30 uur. Aanmelden kan tot en met 5 oktober via info@ehbodebilt.nl.

BSO bij de Nijepoort
Kinderopvang De Bilt heeft 24 augustus haar deuren geopend met een BSO ruimte

in basisschool ‘t Nijepoortje. Donderdag 24 september wordt
de opening van BSO De Nijepoort gevierd.

Het feest is van 14.00 tot 15.30 uur 
voor alle kinderen van BSO De 
Nijepoort en natuurlijk alle kinde-
ren van de school. Ouders en be-
geleiders zijn van harte welkom. 
Ook andere belangstellenden zijn 
welkom. Er is een springkussen in 
de vorm van een haai. Stichting 
Mens komt om voor de kinderen 
een uitdagende bootcamp/survival 
te organiseren, ook zal er ander 
sport- en spelmateriaal zijn. Kun-

stenaar Martijn Goossens gaat een 
creatieve workshop verzorgen door 
samen met de creativiteit en fanta-
sie van kinderen buitenaardse we-
zens te maken.

Cadeaus
Op dinsdag 29 september schenkt 
een comité uit Groenekan om 15.00 
uur twee grote cadeaus aan de kin-
deren van BSO De Nijepoort. Het 
comité, bestaande uit onder an-

dere de heer van Schaik en mevr. 
Broecheler heeft zich jaren gele-
den ingezet om een jongerenplek 
te creëren in Groenekan. Vanuit dit 
project was er nog steeds geld over 
in kas. Dit willen ze graag beste-
den aan kinderen in Groenekan en 
daarmee hun comité opheffen. Dhr. 
van Schaik en mevr. Broecheler ko-
men deze cadeaus - een pooltafel en 
PlayStation - persoonlijk overhan-
digen. (Pim Witjes)

Warm welkom op Vlierhof
Zondag 6 september beleefden kinderen van vluchtelingen en migranten woonachtig in het 

Gooi een bijzondere middag op de Stal De Vlierhof in Hollandsche Rading
op uitnodiging van Rotary Club Hilversum International.

Dankzij de enthousiaste inzet van 
Marion van Eck, de gastvrije ei-
genares van De Vlierhof, en haar 
jeugdige leerlingen, werd dit eve-
nement een groot succes. De kinde-
ren leerden hoe ze een vriend kun-
nen worden van een pony en hoe 
deze edele dieren elkaar begroeten. 
Daarna mochten ze een pony ver-
zorgen – er werden prachtige vlech-
ten in de manen gemaakt - en be-
rijden. Tot slot stond er een ritje in 
een rijtuig op het programma. Het 
contact tussen de kinderen van de 
rijstal en de nieuwkomer-kinderen 
was hartverwarmend.
(Frans Nijnens)

Een blije kennismaking met de 
vriendelijke viervoeters.

Korfbaltoernooi voor 
Maartensdijkse scholen

Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
organiseert een korfbaltoernooi 
voor de Maartensdijkse scholen op 
vrijdag 25 september op de accom-
modatie aan de Dierenriem. 

Het toernooi wordt gesponsord 
door Jumbo Jelle Farenhorst en 
mede mogelijk gemaakt door 
een extra financiele bijdrage van 
het Fonds Sportbevordering De 
Bilt. Het programma wordt onder 

schooltijd afgewerkt, zodat zoveel 
mogelijk kinderen de kans krijgen 
met de korfbalsport kennis te ma-
ken. Voor de basisschoolgroepen 5 
en 6 beginnen de wedstrijden om 
8.50 uur, om ca. 11.30 uur wordt 
de finale verwacht. ‘s Middags is 
het de beurt aan de groepen 7 en 
8. Deze wedstrijden beginnen om 
12.50 uur en wordt de finale om 
ca. 15.30 uur verwacht. De win-
naars van beide finales mogen in 

het voorjaar deelnemen aan het 
kampioenschap voor Midden-Ne-
derland.

De groepen 3 en 4 komen woens-
dag 23 september al in actie. De 
kinderen doen dan een spelcircuit 
waarbij samenspelen en gooien 
met een bal zoveel mogelijk cen-
traal staan. Iedereen is van harte 
welkom om de leerlingen aan te 
moedigen.

Feestelijke danspresentatie 
in Bilthoven

Zondag 13 september hebben de enthousiaste dansleerlingen van Leo-
nie Arends gedanst voor hun ouders en andere fans. Binnen was er een 
zomerse sfeer, door de Ibiza dans, sluierdans uit Egypte, Griekse dans 
en nog een aantal swingende, vrolijke dansen. Heel bijzonder was de 
dans met de Wings van Isis, de Egyptische godin, uitgevoerd door de 
oudste meisjes.

De lessen voor kinderen tot 13 jaar worden in het speellokaal van de 
Montessorischool in Bilthoven gegeven. Voor kinderen tot 7 jaar zijn er 
ook lessen bij WVT in Bilthoven. 

Dansen in een mooie outfit maakt het optreden af.

SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

advertentie

Feestelijk jaar Groen 
van Prinstererschool 

Dit schooljaar viert de Groen van Prinstererschool in De Bilt groot feest. 
De school bestaat 85 jaar! De kinderen hebben als startsignaal op het 
schoolplein een mooie 85 gevormd 
en met z’n allen het schoollied 
gezongen. Vervolgens hebben ze 
met toeters het 85e schooljaar 
ingeluid. Afgelopen week werd 
de start van het feestjaar met een 
grote schoolreis naar de Efteling 
verder gevierd.    (Eline Polman)
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Ook zo’n heerlijke 
vakantie gehad?

En nu uw vakantiekilo’s kwijt? 
Dat kan bij Slim Figure Clinics.
Maak een afspraak voor een gratis 
intakegesprek en ontvang direct een 
handige take away salade beker*

Hessenweg 2 | 3731 JK De Bilt | debilt@slimfi gureclinics.nl | slimfi gureclinics.nl

030 820 1145

* op = op.

Voor hem en haar!

Dat kan bij Slim Figure Clinics.

direct een 

 slimfi gureclinics.nl

Weg met je mascara, ga voor wimperextensions!
Wil je vollere en langere wimpers? 
Maak dan snel een afspraak, of vraag eerst om advies.
Geschikt voor bijna alle leeftijden.

Met kortingscode 1544 ontvang je tot eind oktober
€ 10,00 korting op een nieuwe set.

Nieuwe set: €60,-
Opvullen binnen 2 weken: €25,-
Opvullen binnen 3 weken: €35,-
Opvullen binnen 4 weken: €45,-

Wij zijn gevestigd bij Studio Sunshine in
De Bilt op de Molenkamp 46
tel: 06 - 30 89 81 01
Mail: bellabeaubeauty@hotmail.com

Voor Na

Afwashulp gezocht...

Een leuk goed betaald bijbaantje voor uw 
(klein)zoon of dochter...

Tip hem of haar en  
maak hiermee kans op een diner voor 2!

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Kracht van meditatie

Met een serie De kracht van de meditatie besteedt 
De Woudkapel dit najaar aandacht aan verschillende 
vormen van meditatie en aan de positieve effecten 
er van. Op dinsdagavond 29 september geeft Joke 
Litjens in De Woudkapel om 20.00 uur een lezing 
over Christelijke meditatie. Zij neemt de deelnemers 
mee naar de kern van zichzelf en laat ze ervaren wat 
de positieve effecten van Christelijke meditatie kun-
nen zijn. 

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele Vrede’ hebben hun wor-
tels in het werk van Samuel L. Lewis, zen- en soefi-
meester uit San Francisco. Het zijn eenvoudige, 
meditatieve, vreugdevolle kringdansen en de teksten 
en bewegingen worden bij elke dans opnieuw uitge-
legd. Hierdoor kunnen nieuwkomers gemakkelijk 
instromen. Zondag 4 oktober van 14.00 tot 17.00 uur 
in de Woudkapel in Bilthoven. Aanmelden c.q. info: 
06 15830720 of d.aulenkamp@online.nl 

Lezingen in Huize het Oosten
De Bilthovense Kring voor 
Wijsbegeerte en Psycholo-
gie organiseert een reeks le-
zingen met gerenommeerde 
sprekers. De eerste lezing is 
op 28 september met de pe-
dagoog Paul Revis, auteur 
van het boek ‘De evolutie van 
brein en bewustzijn’, waarin 
hij het pionierswerk van Jung 
en Teilhard de Chardin be-
licht. Alle lezingen vinden 
plaats op maandagavonden in 
Huize Het Oosten te Biltho-
ven. Voor nadere informatie 
over de reeks lezingen ver-
wijzen wij u naar de website 
www.bilthovensekring.nl

Het bestuur: Warrie 
Schuurman), Johanna 

van Nieuwstadt, Wim van 
Werkhoven, Eric van Kregten 

en Hans Kartman.

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Readshop

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • Karel Hendriksen

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

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

uit de zes kernen.
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Salvodames starten met winst
De start van de competitie voor de Salvodames is uitstekend verlopen. Met een geheel nieuw 

team werd met grote inzet tegen het gepromoveerde Armixtos uit Amsterdam de eerste 
competitiewedstrijd gewonnen met 3-1.

Het was zeer de vraag hoe het eer-
ste competitieduel zou verlopen. 
Maar liefst vijf speelsters uit het 
team van vorig jaar waren niet be-
schikbaar. Wegens zwangerschap-
pen, blessures en het vertrek van 
een speelster. Het team was op veel 
plekken gewijzigd en opnieuw 
ingevuld. De zwangere gelegen-
heidscoach Rianne Diepeveen en 
haar team stroopten de mouwen op 
om er het beste uit te halen.

Ralleys
Vanaf het eerste punt werd er met 
volle inzet gestreden. Omdat bei-
de teams aanvallend geen echte 
uitblinksters hadden kwamen er 
ontzettend veel ralleys voor in het 
spel en werd er verdedigend van 
de speelsters veel gevraagd. Voor-
al Salvo wist hier goed mee om te 
gaan. De nieuwe spelverdeelster 
Tara van Honschoten speelde een 

prima partij en wist gedurende de 
gehele wedstrijd alle aanvalsters 
goed te bereiken. De start van 
de 1e set was voor de tegenstan-
der. Binnen no time stond Salvo 
met 0-5 achter. Toen begonnen de 
Maartensdijkse dames pas aan de 
wedstrijd. Punt voor punt werd de 
achterstand weggespeeld en ont-
stond er een gelijk opgaande strijd 
met veel ralleys. Tot 23-23 gaven 
de teams elkaar niets toe. Door een 
fout van de tegenstander en een 
mooi punt van Daisy van Eck won 
Salvo deze set met 26-24. De 2e 
set kwam Armixtos terug. Zij had-
den de set onder controle en scoor-
den veel meer dan Salvo waar de 
kracht in de aanval ontbrak. Deze 
set ging naar Armixtos met 18-25. 

Druk
De derde set lag het initiatief in 
de wedstrijd weer bij Salvo. Met 

name door flinke servicedruk wist 
Salvo al snel op een ruime voor-
sprong te komen. Deze voorsprong 
werd niet meer weggegeven. Deze 
set werd overtuigend gewonnen 
door Salvo met 25-17. Salvo be-
gon ook fel aan de 4e set. De da-
mes roken de winst. Maar ook Ar-
mixtos wist dat het deze set moest 
winnen om nog een punt te kunnen 
halen. De set ging lange tijd gelijk 
op, met lange rally’s en mooi ge-
scoorde punten. Door een aantal 
goed geplaatste ballen van Salvo 
en een paar fouten aan de kant van 
Armixtos wist Salvo deze span-
nende 4e set met 25-23 binnen te 
halen en een mooie 3-1 overwin-
ning in de wacht te slepen. 

Zaterdag 3 oktober spelen de da-
mes om 20.00 uur in Amsterdam 
tegen v.v. Amsterdam in sporthal 
Blauwwit. 

FC De Bilt scoort drie punten
Nadat FC De Bilt een week eerder 
een flink pak slaag had gekregen 
van FC Almere, stond op zaterdag 
19 september de uitwedstrijd tegen 
TOV op het programma. Voor FC 
De Bilt de kans om zich te revan-
cheren en voor promovendus TOV 
was er blijkbaar wat te halen te-
gen de wellicht aangeslagen Biltse 
ploeg. Het werd geen beste wed-
strijd, maar het was spannend tot 
het laatste fluitsignaal.

FC De Bilt begon de wedstrijd met 
redelijk goed voetbal en het scheel-
de weinig of Tom Karst had al na 
enkele minuten een mooie voorzet 
binnen gekopt. Toch misten de Bilt-
se mannen de scherpte die je van 
hen mocht verwachten. Zo mocht 
TOV in de 6e minuut een vrije 
bal op de eigen helft nemen. Het 
werd, zoals TOV veelvuldig speelt, 
een lange bal over de verdediging 
heen en ineens stond een Baarnse 
aanvaller oog in oog met Ricardo 
Pouw, de Biltse goalie. Ricardo 
hoefde niet eens in actie te komen, 
want een verdediger wist de aan-
valler op onreglementaire wijze te 

stoppen, waardoor TOV terecht een 
strafschop kreeg. Deze kans werd 
onberispelijk benut en zo liep FC 
De Bilt dus achter de feiten aan. 

Beter
In de eerste helft liet FC De Bilt 
zien dat het een beter voetballende 
ploeg heeft, maar de mannen van 
TOV compenseerden dit door veel 
meer inzet. In de 17e minuut scoor-
de Jordy van de Laan heel beheerst 
de 1-1, nadat hij zich prima had 
vrijgespeeld. 

Daarna had FC De Bilt de kans om 
de wedstrijd te gaan domineren, 
maar aangezien ook na de gelijk-
maker de meeste energie werd ge-
leverd door TOV, kwam het niet 
verder dan een slome pot voetbal. 

Vlak voor rust werd de bal onnodig 
verspeeld op het middenveld; de 
goede lange bal op de vrijstaande 
aanvaller, die net was ingevallen, 
werd door deze invaller keurig 
meegenomen richting Ricardo en 
vervolgens scoorde hij de tweede 
goal voor TOV.

Rust
Na de rust bracht FC De Bilt meer 
strijd en het werd een open wed-
strijd die alle kanten op kon. TOV 
had een kans op de 3-1, maar Ri-
cardo keepte prima. Aan de andere 
kant hing een Bilts doelpunt in de 
lucht, alle drie de aanvallers brach-
ten voldoende dreiging. In de 56e 
minuut was het raak. Na een mooie 
aanval gaf Tom Karst de assist op 
Mike Versloot, die de hem geboden 
kans niet onbenut liet en de 2-2 ver-
scheen op het scorebord. 

Na ongeveer 10 minuten brak Joey 
de Ruyter goed door en het scoren 
werd hem in de 16-meter dusdanig 
verhinderd dat de scheidsrechter 
een strafschop gaf, die door Mike 
prima werd benut. Daarna kwamen 
er over en weer kansen, maar beide 
keepers hielden in de resterende tijd 
hun doel schoon. De Biltse mannen 
haalden opgelucht adem en namen 
de drie punten mee naar De Bilt.

Aanstaande zaterdag speelt FC De 
Bilt 1 om 14.00 uur thuis tegen De 
Valleivogels.

Duko geen partij voor DOS
Het Westbroekse DOS heeft ook de vierde wedstrijd op rij gewonnen. Het evenals DOS vorig 

seizoen gepromoveerde Duko (Duiven) was geen partij en blijft puntloos onderaan staan. 

Het krachtverschil was deze wed-
strijd veel te groot. Dat wisten 
alle 16 spelers vooraf ook. De 
vraag was alleen hoe DOS een 
hoge score ging realiseren. Door-
dat iedereen zoveel kansen kreeg 
op schotafstand werd het een rom-
melige beginfase. De precisie ont-
brak en er werd soms te gehaast 
geschoten. 

Aanvallend was Duko niet bij 
machte het de Westbroekers echt 
moeilijk te maken, zodat er in de 
beginperiode weinig te beleven 
was met slechts een enkel doel-
punt. In het tweede deel van de 

1e helft begon DOS wat beter af 
te ronden. Bij de theepauze hal-
verwege was er een magere 2-9 
voorsprong, die in schril contrast 
stond met het veldoverwicht.

Na de pauze startte DOS goed. De 
aanvallende posities werden beter 
ingenomen en ook het tempo ging 
omhoog. Dit resulteerde in meer-
dere mooie aanvallen, kansen en 
doelpunten. Zo was er voor het 
DOS publiek nog wat te genieten. 
Kort voor tijd mochten A-junio-
ren Nicole Lam en Jelle de Jong 
hun opwachting maken in het 1e 
team. DOS eindigde de wedstrijd, 

die nimmer een wedstrijd was, bij 
een stand van 3-22. DOS nam met 
deze grote uitslag eenvoudig de 
twee punten mee uit Duiven. 

DOS kent een prima start van de 
competitie en is samen met No-
viomagum (Nijmegen) de trotse 
lijstaanvoerder. Volgende week 
speelt DOS weer een uitwedstrijd. 
Tegenstander Futura uit Den Haag 
is van een ander kaliber en een 
serieuze kandidaat voor de titel. 
De Westbroekers moeten dan vol 
aan de bak. DOS 2 won eveneens 
ruim. Bij HKC (3) werd een 8-24 
overwinning geboekt. 

Clubkampioenen dubbels 
Een prachtige finaledag bij de clubkampioenschappen dubbels afgelopen 
zondag op het mooie complex van TV Tautenburg in Maartensdijk. De 
eerste droge dag die week, zodat alle partijen konden worden gespeeld 
zonder regenpauzes. Bij de damesdubbel was het de jonge Sophie Sakkers, 
die samen met Aline van Rossum de eerste prijs binnen sleepte. Zij deden 
dit in 2 sets ten koste van het geroutineerde koppel Wilma v.d. Hoef en 
Leonne Logtenberg. 

Heren
Bij de heren werd er tennis gespeeld 
van erg hoog niveau en was de 
wedstrijd een stuk spannender. Bart 
Wolf met tennisleraar Paul de Bruin 
tegen routinier Warner Harmsen 
met single kampioen Ronald v.d. 
Brink. Het was een zeer gelijk op-
gaande strijd met snoeihard service 
werk en subtiel tennisspel. Uitein-
delijk moest er een derde set aan te 
pas komen om een winnaar aan te 
wijzen. Hierin maakte Ronald en 
Warner net iets minder foutjes en 
viel het balletje ook nog wel eens 
gelukkig via het netrandje aan de 
goede kant. Met 6-4 haalde zij deze 
set binnen en waren voor 2015 de 
clubkampioenen dubbel bij de man-
nen. (Jan Hoppenbrouwer)

Valse start Irene dames 
Coach Erna Everaert had zich iets anders voorgesteld van de eerste wed-
strijd van het seizoen. Het jonge dames 1 team van Irene was na een goede 
voorbereiding met positieve verwachtingen afgereisd naar Voorschoten, 
waar Gemini Kangoeroes de eerste tegenstander was. Het ervaren team uit 
Voorschoten zette de Irene meiden direct onder druk waardoor er snel tegen 
een 7-0 achterstand aangekeken werd. Irene wist zich nog terug te knokken 
in de wedstrijd en op 16-16 stonden de teams weer gelijk. Vanaf dat mo-
ment was het alles Gemini wat de klok sloeg. De eerste set ging met 25-17 
naar de ervaren dames uit Voorschoten. De tweede set wist Irene aardig 
mee te komen, maar uiteindelijk ging ook die set met 25-22 verloren. Het 
verzet van Irene was daarna gebroken waardoor de 3e en 4e set duidelijk 
verloren werden. Volgende week is een competitievrij weekend, omdat dan 
het EK damesvolleybal van start gaat. Irene heeft dus twee weken de tijd 
om zich voor te bereiden op de volgende wedstrijd tegen Dosko.

(Michel Everaert)

Het dames 1 team van Irene. (foto Ronald van Gilst)

Voordaannieuws
Zondag heeft Voordaan (Groenekan) zijn eerste waterveld officieel in 
gebruik genomen. Vervolgens wist Dames 1 van Voordaan de 3e wed-
strijd op rij te winnen op dit nieuwe veld, ditmaal van Schaerweijde (5-
0). Heren 1 van Voordaan speelde ook thuis maar moest op het nieuwe 
veld in Amsterdam zijn meerdere erkennen (0-6). 

Het oudste lid van Voordaan Paul Volkers (93) en het jongste lid 
Sterre Boer (5) knippen samen het lint door, bijgestaan door Aafke van 
Mourik, bestuurslid Voordaan (Foto: Guido van der Burg)

De kampioenen van TV Tautenburg.



Nootjes
Te koop aangeboden

H O R L O G E - B A N D J E S 
incl. aanzetten. Horloge-
batterijtjes incl. inzetten. bij 
Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Elektrische schrijfmachine 
Olivetti € 40,-. Douchestoeltje 
€ 10,-. Tel. 030-2624616

Salontafel klassiek 1x1 meter, 
glasplaat 19 mm dik, hoogte 
42 cm, 4 messing poten € 
50,-. Tel. 030-2293122

Oud antiek massief eiken 
hangkast met 2 laden en spie-
gel € 15,-. Tel. 06-23342032

Als nieuw witmetalen Ikea-
bed 200x90 cm € 30,-. 
Z.g.a.n. 2 bureaustoelen 
waarvan één een zwartleren 
Ahrend stoel € 25,- en € 45,-. 
Tel. 06-19691119

Bijna nieuw taekwondopak 
met witte band. Officieel pak 
van Mestre Kim. Maat medi-
um € 50,-. Tel. 06-16170854

Broodbakmachine Robolux 
met toebehoren z.g.a.n. € 
15,-. Tel. 030-2286598

Babyweegschaal Krups 
Brillant z.g.a.n. € 15,-. 
Wandweegschaal Jupiter 
nieuw tot 5 kg € 10,-. Tel. 
030-2286598

2 Bowling ballen, Columbia 
300 1x7 kg met tas en schoe-
nen maat 40, 1x5 kg. 1 koop € 
35,-. Tel. 06-55702207

Prima skelter van Berg aange-
boden in de Bilt € 49,50. Tel. 
030-2724271

S C H O E N P O E T S -
PRODUCTEN bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Grote doos K’nex bouw-
speelgoed € 10,-. Tel. 030-
27274271

Flora Gouda plateel, kaststel 
3 vazen € 25,-. Tel. 030-
2292338

Boekenweekgeschenk 1937 
en 1948 (Oeroeg) samen € 
20,-. Tel. 030-2203365

Poppenhuis vouwboek victo-
riaans € 15,-. Meggendorfer 
€ 15,-. Samen € 20,-. Tel. 
030-2203365

2 paar wit/zwart sport- trim-
schoen + tevens voor te 
gymen, maat 38, 1x gebruikt, 
merk Reebok € 20,-. Tel. 
06-12295769

Haar Föhn Philips 1600 watt, 
1x gebruikt € 7,50. Tel. 0346-
214065

Tuin opknap sokkel. Er zit 
geen lantaarn bij € 35,-. Tel. 
0346-243758
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Goed uitziende, in hoogte 
verstelbare, licht eiken, vier-
kante kinderbox + kleden € 
22,50. Tel. 0346-243758

Grote bascule met 2 kope-
ren schalen € 25,-. Tel. 0346-
243758

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

Beige 1-pits petroleumstel, 
compleet € 12,50. Tel. 0346-
243758

Nieuw: 2 Dell cartridges 
black en color series 22 voor 
all in one printer € 25,-. Tel. 
0346-213501

Grenen kast 87(L)x125(B)
x45(D) cm, 5 kleine laatjes en 
een deur met 3 planken € 30,-. 
Tel. 030-2290804

Olympus camera C-370 
zoom, 3x optische zoom, 
12x digitaal, 3.2 megapixel. 
Compleet met NL handlei-
ding, quickstart gids, kabel 
naar pc en 2 oplaadbare pen-
lights € 9,-. Tel. 030-2288994

Ketting afschermset compleet 
plus spaakreflectoren, past op 
bijna alle fietsen, nog nieuw 
in verpakking met montage 
handleiding € 7,-. Tel. 030-
2288994

Crumpler cameratas, type 
Muli Photo Sling 9000, zwart 
met camelkleurig binnenwerk 
en accenten, helaas nooit 
gebruikt. Nieuwprijs ca. € 
150,- nu voor € 48,-. Tel. 030-
2288994

Mooie jonge gezonde aga-
veplanten in pot, 2 soorten € 
4,- per stuk. Tel. 030-2205540

Gloednieuwe barbecue tafel-
grill, 2000 watt, compleet met 
gebruiksaanwijzing, zit nog 
in de originele verpakking € 
15,-. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. lichtgewicht dub-
beldak tent Himalaya, 
geheel kompleet met 
stokken(fiberglas) en grond-
zeil, 3 slaapplaatsen, afme-
ting binnentent 210x120 
cm. Geheel verpakt in han-
dige draagtas € 40,-. Tel. 030-
2205540

Tomado sapcentrifuge. 1x 
gebruikt als nieuw € 15,-. Tel. 
06-44334907

Keukenmessenset 9-delig in 
mooie stevige etui, nieuw € 
35,-. Tel. 06-44334907

HD satelliet ontvanger met 
USB aansluiting en smart-
kaart lezer € 49,-. Tel. 
06-19963053

Activiteiten
2e mini VAKANTIE 5 -8 okt. 
All-inclusive met busvervoer 
reisclub 55+ De Bilt e.o. De 
Bonte Wever Assen. Info. 
0346–212288

Noteer vast in uw agenda 
D.V. zaterdag 10 oktober 
grote GARAGEVERKOOP 
van 10.00-15.00 uur. Ook 
nu weer met gratis spullen. 
Dorpsweg 6 Maartensdijk

Fietsen/ brommers
SCOOTMOBIEL kleine 
4-wiel kan opgeklapt worden 
voor in de auto € 350,-. Tel. 
06-57432288

Personeel gevraagd
Gezin met 3 kinderen (6jr, 
2jr en 3 mnd) uit Groenekan 
zoekt lieve ondernemende 
vrouwelijke OPPAS/gastou-
der aan huis voor 3 dagen in 
de week (ma, do en vr of di, 
do en vr) van 7.30 uur tot 
17.30 uur. Reactie per mail 
oppasgroenekan@gmail.com 
of 06-50640657

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatievoor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 26, 
Maartensdijk. Knippen € 
10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 
en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

Wiskunde Aan Huis is gespecialiseerd in bijles wiskunde 
op alle niveaus. Wij komen graag bij u thuis. Meer informatie 
op www.wiskundeaanhuis.nl

Problemen met moderne talen? Ervaren docente helpt je 
ermee. www.bijlesdebilt.nl

Tuinservice van Vliet, nw. wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei- zaag- straatwerkzaamheden rondom uw 
huis en/of kantoor etc. 

Cursussen/ trainingen 
Cursus metamorfosemassage. Op 3 oktober start Stichting 
Bodhisattva weer een cursus, op 6 zaterdagen. De techniek is 
eenvoudig te leren en bestaat uit een zachte cirkelende aan-
raking van de reflexzone van de wervelkolom op de voeten, 
de handen en het hoofd. De voeten staan voor het willen, de 
handen voor het voelen en het hoofd voor het denken. Kosten 
cursus € 175,-- . Data: 3, 10 en 17 okt. en 14, 21 en 28 nov. 
Info: www.stichtingbodhisattva.eu

DAMESTASSEN 
50% KORTING! 
Uitgezonderd de 
basiscollectie bij Kok 
Stomerij & lederwa-
ren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

Like De Vierklank
nu ook op Facebook!

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

4-DAAGSE BuS 
VAKANTIE
All inclusive 
voor senioren. 4* 
hotel DE BONTE 
WEVER 5-8 okt. 
Nog 4 plaatsen vrij 
“Reisclub 55+“ Bel 
even 0346-212288

BETTY’S CORNER! Hét 
adres voor een mooi kapsel! 
Elke woensdag en vrijdag in 
Maartensdijk! Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

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

OPSLAGRUIMTE te huur in 
Groenekan voor het stallen 
van paardentrailers, caravans, 
boottrailers, huisraad etc. op 
een afgesloten buitenterrein 
en in zeecontainers. Bel voor 
informatie 06-14932766

Gezocht HUURHUIS in 
Maartensdijk voor lange ter-
mijn, bewoning door uitzend-
krachten. Inlichtingen? Bel. 
0342-410230, vragen naar 
Richard

Te huur/ te koop
BEDRIJFSRUIMTES 100m2 
- 400m2 aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

AUTOSTALLING/box te 
huur in Maartensdijk per 
1 januari 2016. Tel. 0346-
212133

DAMESTASSEN 
50% KORTING! 
Uitgezonderd de 
basiscollectie bij Kok 
Stomerij & lederwa-
ren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

Repair Café bij WVT

Zaterdag 26 september is er weer 
Repair Café, van 11.00 tot 15.00 uur 
bij de WVT (Talinglaan 10, Biltho-
ven). Bij het Repair Café kun je kapot-
te spullen komen repareren met hulp 
van lokale reparatiedeskundigen.  

Zij helpen bij het repareren van 
kleding, elektrische apparaten, com-
puters, fietsen, houtwerk en speel-
goed. Ook zijn er energieambassa-
deurs van BENG! (de lokale ener-
gie coöperatie) aanwezig om advies 
te geven over energiebesparing en 
opwekking. De toegang is gratis, 
een vrijwillige bijdrage welkom. Het 
Repair Café wordt georganiseerd 
door Transition Town De Bilt in 
samenwerking met Wijkvereniging 
WVT. Meer informatie op www.
vvsowvt.nl

Filmhuis Woudkapel

Op donderdag 24 september vanaf 
19.30 uur vertoont Filmhuis Woud-
kapel ‘Il y a longtemps que je t’ 
aime’. Deze veel geroemde Franse 
film is het filmdebuut van de schrij-
ver Philippe Claudel. Filmhuis De 
Woudkapel (Beethovenlaan 21 te 
Bilthoven, tel. 030 2284669) ver-
toont iedere laatste donderdag van 
de maand een bijzondere film of 
documentaire. 

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 25 september kunt u 
weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging aan 

de Dierenriem in Maartensdijk bent 
u van harte welkom. Het klaverjas-
sen begint om 20.00 uur en meedoen 
kost 3 euro. Er is ook een loterij, 
voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Laatste concert in Blauwkapel 

Zondag 27 september is in het Kerk-
je van Blauwkapel het laatste zomer-
concert van 2015 met een optreden 
van Gemengd Koor Nootabene, o.l.v. 
Gerard Legeland. Aanvang om 15.00 
uur. Nootabene brengt een gevari-
eerd programma wereldmuziek: lief-
desliedjes uit Zweden en Engeland, 
maar ook volksliedjes uit Duitsland, 
Frankrijk, Israël en Armenië. 

Zelfs het Stekelvarkentjes Wiege-
lied uit Nederland (tekst Annie M.G. 
Schmidt) ontbreekt niet. Er is een 
vrijwillige deurcollecte na afloop 
(circa 16.00 uur). Auto's alleen par-
keren in de parkeervakken op de 
Kapelweg en op het parkeerterrein 
achter de hekken aan het eind van de 
Kapelweg.

Middagdienst in Maartensdijk

Op zondag 27 september a.s. orga-
niseert de PKN gemeente Maar-
tensdijk en Hollandsche Rading om 
17.00 uur haar eerste middagdienst 
van het seizoen. In deze eerste dienst 
komt de theatergroep ‘Sowieso’ uit 
Wognum met de musical Mozes 
naar de Ontmoetingskerk. De dienst 
wordt afgesloten met een gezamen-
lijke maaltijd. De Ontmoetingskerk 
ligt aan de Kon. Julianalaan 26 in 
Maartensdijk. 
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SVM scoort te weinig
SVM opende de uitwedstrijd tegen Vliegdorp (Soesterberg) met snel en goed combinatiespel, 

met al in de vijfde minuut de eerste kansen voor aanvoerder Diederik Hafkemeyer, Erno 
Steenbrink en Marcel Melissen. Het wachten was wie de openingstreffer zou maken.

Na een kwartier scoorde Erik Rö-
ling de 0-1. SVM ging op jacht naar 
meer doelpunten. Aanvoerder Die-
derik had pech dat hij niet scoorde, 
even later stond toch de 0-2 door 
Marcel Melissen. SVM creëerde 
kans op kans, maar helaas stond 
het vizier niet op scherp. Door een 
ongelukkig moment van de verder 
goed spelende Djoey Engel kwam 

Vliegdorp op 1-2. Een beter SVM 
had in de eerste helft nog meer 
moeten scoren.

In de 2e helft kwam Mark de Brauw 
in het veld voor de licht geblesseer-
de Sjoerd Burgers. Door een eigen 
doelpunt van Vliegdorp kwam SVM 
gemakkelijk op de veilige 1-3. Uit 
een kopbal scoorde Bas Bos de 1-4 

en aanvoerder Diederik Hafkemeyer 
de 1-5. Tom Jansen en Jordi van der 
Lee verzilverden hun kansen niet. 
Een wat te nonchalant SVM liet 
Vliegdorp nog de 2-5 scoren. SVM 
2 won uit met 3-1 uit bij Jonathan. 
Aanstaande zaterdag speelt SVM 1 
thuis tegen SEC uit Soest, dat nog 
niet verloren heeft. Het tweede team 
speelt eveneens thuis tegen OSM 2.

Centraljeugd kampioen

Het Aspiranten 1 team van Centrals heeft een knappe prestatie geleverd door kampioen te worden in de 
tweede klasse. In een bijzonder spannende wedstijd, die ook nog eens door een fikse regenbui moest worden 
onderbroken, werden de leeftijdsgenoten van de Arnhem Rhinos uiteindelijk met 4-3 aan de kant gezet. Op 
Weltevreden konden de vele toeschouwers genieten van een honkbalwedstrijd van hoog niveau die op het laatste 
moment in het voordeel van de jongens uit De Bilt werd beslist. Na de wedstrijd werd het team door de ouders 
met een uitgebreide lunch beloond en de spelers en de coaches in het zonnetje gezet.       (John van Rootseler)

Een spelmoment met Kevin Timman (SVM). (foto Nanne de Vries)

Voetbalkamp bij S.V.M Maartensdijk 
Ben jij tussen de 7 en 14 jaar: neem dan de uitdaging aan en 

meld je aan voor een uniek voetbalkamp bij Sportvereniging Maartensdijk. 

TZ verspeelt overwinning
Voor de korfballers uit Maartensdijk werd het hoog tijd om eindelijk een overwinning te 

behalen. Alle andere ploegen in de Hoofdklasse B hadden al minimaal één keer gewonnen. Zo 
ook tegenstander SDO uit Kamerik, maar het was bij één winstpartij gebleven en daardoor kon 

Tweemaal Zes op gelijke hoogte komen als er gewonnen zou worden.
In het begin van de wedstrijd was 
het aftasten. Beide ploegen hebben 
een andere manier van spelen, maar 
geen van beiden was direct in staat 
om het verschil te maken. Dit re-
sulteerde er in dat er om en om ge-
scoord werd. Toch kreeg in het ver-
loop van de wedstrijd de thuisploeg 
de overhand. Vlak voor rust werd er 
een gaatje geslagen, wat resulteerde 
in een voorsprong van 10 – 7 bij de 
rust. Tweemaal Zes had eigenlijk 
een groter gat moeten slaan gezien 
de kansenverhouding. 

Rust
Na de rust begon SDO beter te spe-

len en wist al snel twee keer te sco-
ren. Even leek het er op dat ze door 
zouden drukken, maar dit gebeurde 
niet. De thuisploeg wist eigenlijk 
steeds aan de goede kant van de 
score te blijven. 

In een niet al te hoogstaande wed-
strijd leek het alsof Tweemaal Zes 
de eerste punten zou gaan halen. 
Want met nog enkele minuten te 
spelen stond het 20 – 18. Het aan-
valsvak van SDO wist echter in 
twee aanvallen de wedstrijd weer 
gelijk te trekken. De thuisploeg 
rechtte de rug en kwam wederom 
op voorsprong. In wat leek de laat-

ste aanval van SDO kreeg men een 
strafworp maar deze werd gemist. 

Beweging
Met nog 30 seconden te spelen ging 
de bal naar de aanval van Tweemaal 
Zes. Deze aanval werd echter niet 
goed uitgespeeld, na een tweetal 
passes volgde al het schot terwijl 
nog niet iedereen in beweging was. 
SDO onderschepte de bal en veel te 
gemakkelijk konden zij de bal naar 
de aanval spelen. SDO kon nog 
een keer schieten en de thuisploeg 
kreeg het deksel op zijn neus want 
dit schot was raak. En bij een 21 – 
21stand floot de scheidsrechter af.

Leren
In plaats van de broodnodige twee 
punten, hield Tweemaal Zes maar 
één punt over aan deze ontmoe-
ting. Ondanks dat het spel niet al-
tijd even goed was, had men toch 

deze wedstrijd winnend af moeten 
sluiten. Leren van de fouten, vrijuit 
blijven spelen moeten er voor zor-
gen dat er in de laatste wedstrijden 
meer punten gaan volgen.

Toernooi bij Salvo ‘67
Ook dit jaar organiseert Volleybalvereniging Salvo ‘67 uit Maartensdijk 
haar traditionele herfsttoernooi. Dit jaarlijks sportieve evenement, dat 
open staat voor elk bedrijf-, familie-, vrienden-, sport- of buurtteam uit 
de regio, wordt gehouden op vrijdag 30 oktober. Men kan - door als 
team in te schrijven - met collega’s, familie, vrienden of buurtgenoten 
lekker met elkaar een balletje slaan en na afloop wat napraten in de bar 
van De Vierstee. Dus doe je best een eigen team te vormen met je fami-
lie, collega’s/medestudenten of straat/buurt. 

Indeling
Het toernooi kent een poule voor beginners, een poule voor gevorder-
den en een poule voor competitiespelers. In elk team van 6 personen 
zitten minimaal 2 vrouwen. De wedstrijden beginnen rond 19.00 uur 
en tot omstreeks 23.00 uur zal er gespeeld worden, waarna de prijsuit-
reiking zal zijn. 

Inschrijving
Het aantal deelnemende teams is beperkt, dus meld je snel aan. De kos-
ten per team bedragen slechts 15 euro. Meld je team aan voor 17 okto-
ber bij info@salvo67.nl Zie ook de website van Salvo:
www.salvo67.nl.

Irene speelt zich leeg
Afgelopen zaterdag speelden de Irene-heren tegen Inter Rijswijk hun 
eerste competitiewedstrijd van dit seizoen. De mannen waren er klaar 
voor en de sfeer zat er goed in. Irene begon de eerste set moeizaam 
en keek al snel aan tegen een 5-0 achterstand. De servicedruk van de 
Rijswijkers was met name in de beginfase de Bilthovenaren te machtig. 
Tegen het einde van de eerste set begon het spel beter te lopen maar 
door het zwakke begin stond er uiteindelijk 25-11 op het scorebord. De 
tweede set begon Irene wederom matig en opnieuw stonden ze snel op 
achterstand. Irene vocht zich knap terug in de wedstrijd maar ook deze 
set werd niet met winst afgesloten (25-18).  Het verloop van de derde 
set was een kopie van de tweede en daarna was het op bij de Irene-
heren. Uiteindelijk wordt er in Rijswijk met 4-0 verloren. Zaterdag 3 
oktober speelt het eerste herenteam de volgende wedstrijd tegen NVC, 
om 17.00 uur in de Kees Boekehal in Bilthoven.              (Sven de Koe)

advertorial

Het voetbalkamp wordt afgesloten met een spetterende verrassing, waarbij ouders/verzorgers van harte 
welkom zijn. Dit alles op het van Eck sportcomplex (S.V.M.) op 19, 20, 22 en 23 oktober (herfstvakantie). 

• Vier dagen training van toptrainers  
(amateurvoetbal) van 09.00 tot 16.00 uur. 

• Veel wedstrijdvormen met Panna en 4 v 4
• Penalty-bokaal
• Lootsieani-bokaal voor de beste speler 
(vaardigheden)

• Techniektraining 

• Je leert als team te spelen
• Lunch
• Bidon
• Bal
• Kleding die je mag houden
• Kleine groepen (10-15 spelers) 
• Specifieke keeperstrainingen
• Mysterie-guest op de laatste dag.

Kosten € 90,00 per persoon. Informatie, aanmelden incl. 
betaling kan tot 10 oktober in de kantine van S.V.M 
of via de website van www.protalents.eu
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September actie:
iedere zaterdagavond 10% korting op uw eten!

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
23-09
Do.

24-09
Vr.

25-09

Varkenshaasje met brie uit de oven
of

Italiaans visrolletje met ham,
basilicum en pesto

of
Provençaalse groentenschotel

met ei en brie

€ 9,50

Woe.
30-09
Do.

01-10
Vr.

02-10

Kipsaté, nasí,
kroepoek en atjar

of
Roodbaarsfilet
met dillesaus

of
Vegetarisch gehakt

in bladerdeeg

€ 9,50

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Documentaire over de Biltse Grift
door Henk van de Bunt

De Zeistenaren Kees Kort en Pieter Veraart zagen een oude luchtfoto van de ‘haven van 
Zeist’. Zij vroegen zich af waar ze die dan wel moesten zoeken en ontdekten dat de Grift in het 

verleden een belangrijke vaarweg was die vanuit Zeist via De Bilt naar Utrecht ging.

Op zoek naar de geschiedenis van 
de Grift maakten zij de tocht over 
de Grift van Utrecht naar Zeist 
opnieuw. Voor het Biltse gedeelte 
werkten zij samen met Lies Haan-
Beerends en hun gezamenlijke na-
speuringen leidden tot een binnen-
kort te vertonen documentaire.

Waterloop
Het gegeven ‘de haven van Zeist’ 
prikkelde de beide heren op zoek 
te gaan naar die eeuwenoude voor 
de economie van Zeist van vitaal 
belang zijnde vaarweg. Bestaat die 
nog? Of is in ieder geval de loop 
ervan te achterhalen. Was de Grift 
nog bevaarbaar? De tocht startte 
in Utrecht met een motorsloep. Op 
enig moment moest de sloep een 
kano worden, om zo de bruggen 
onderweg te kunnen passeren. En 
zo nu en dan moest ook die het wa-
ter uit en moest die een stukje over 
land gedragen worden om verderop 
weer de loop van de Grift te volgen. 
Uiteraard leidde de tocht ook langs 
De Bilt. De Zeister en Biltse Grift is 
een en dezelfde waterloop.

Biltse Grift
Al weer een aantal jaren geleden 
werd er een historische route door 
Het Kloosterpark in De Bilt ge-
maakt. Met een aantal borden op 
verschillende plekken in de wijk 
worden aan de hand van foto’s 
van lang geleden wetenswaardige 
en leuke verhalen verteld over het 
Kloosterpark. 
Met name de oude foto op paneel 
7 van De Biltse Grift zou zo maar 
gisteren genomen kunnen zijn; 
zo weinig is daar veranderd. De 
Biltse Grift loopt over een afstand 
van ruwweg 10 kilometer vanaf de 
stad Utrecht naar Zeist. De Biltse 
Grift werd ook wel Biltsche vaart 
genoemd. Op De Biltse Grift werd 
ook het water geloosd van de in de 
buurt gelegen wasserijen. In 1972 
werd De Grift uitgebaggerd, waar-
bij in de verontreinigde grond kis-
tenvol munitie uit de Tweede We-
reld Oorlog werden gevonden. De 
Biltse Grift werd bevaren door on-
der andere gierschippers, die stads-
gier uit Utrecht aanvoerden. De gier 
werd door de stadsreinigingsdienst 

van Utrecht uit de talrijke beerput-
ten gepompt en over de weilanden 
verspreid. 

Belang
Lies Haan-Beerends wijst op een 
artikel, verschenen in ‘De Biltse 
Grift’ (het blad van de Historische 
Kring D’Oude School) van sep-
tember 1997, waarin Ellen Drees 
uitvoerig over De Biltse Grift ver-
telt: ‘Veel inwoners van onze ge-
meente zullen misschien niet eens 
weten waar de Grift zich bevindt. 
Niet verwonderlijk, want sinds het 
begin van deze eeuw heeft de Bilt-
se Grift aan belangrijkheid steeds 
meer ingeboet. De Grift (van Zeist 
naar Utrecht) liep door maar liefst 
vier gemeenten, te weten Zeist, De 
Bilt, Maartensdijk en uiteindelijk 
Utrecht. Inmiddels zijn dit er drie, 
omdat Maartensdijk in 1954 haar 
grond nabij de Utrechtseweg heeft 
moeten afstaan aan Utrecht en De 
Bilt. De Bilt was in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw nog maar 
een kleine agrarische gemeenschap 
van nog geen 500 inwoners. In de 
dorpskern was een kleine concen-
tratie van gebouwen. De rest van 
de bewoners woonde in boerde-
rijen die verspreid lagen over het 
grondgebied van De Bilt. De stad 
Utrecht was het meest nabijgele-
gen handelscentrum, waar boeren 
hun overschotten konden verkopen 
en goederen, die niet voor handen 
waren in De Bilt, konden aanschaf-
fen. Handkarren, hondenkarren en 
in een enkel geval paard-en-wagen 
waren de voornaamste transport-
middelen om goederen te vervoe-
ren. Door het graven van de Biltse 
Grift was het mogelijk geworden 
om grotere vrachten over water te 
vervoeren’. 

Documentaire
Met medewerking van o.a. de His-
torische Kring D’ Oude School 
in De Bilt in de persoon van Lies 
Haan-Beerends hebben Kees Kort 
en Pieter Veraart de documentaire 
‘Bestemming: De haven van Zeist’ 
gemaakt. Deze documentaire zal 
op maandag 5 oktober in één van 
de bioscoopzalen van Figi in Zeist 
in première gaan. Iedereen kan daar 
bij zijn en tevens kan men in het 
bezit komen van de documentaire, 
waardoor gelijker tijd de realisatie 
van de documentaire wordt ge-

steund. De documentaire wordt na-
melijk gemaakt op vrijwillige basis 
en op dit moment is er nog geen 
volledige dekking van de produc-
tiekosten. Door belangstelling te to-
nen voor deze documentaire draagt 
men indirect bij aan het tot leven 
brengen van een boeiend deel van 
de Zeister en Biltse geschiedenis.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen voor-inte-

kenen op de filmvertoning en op de 
uit te brengen DVD door een e-mail 
te sturen naar voorzitter@histori-
schekringdebilt.nl . De documentai-
re zal ook in De Bilt te zien zijn: op 
woensdag 11 november om 10.00 
uur in de bibliotheek in het Licht-
ruim in Bilthoven. Voorafgaand aan 
de filmvertoning zal een inleiding 
worden gegeven over het tijdsbeeld 
waartegen de aanleg en ontwikke-
ling van de Grift plaatsvond.

Lies Haan – Beerends en Kees Kort in de stromende regen op de brug 
over de Biltse Grift bij het Biltse Kloosterpark.

Foto uit 1905 van de brug over de Biltse Grift; aan de oever wordt aan- 
en afgevoerd (foto uit de verzameling van Rienk Miedema)

Een foto van een boottocht Zeist-Utrecht-Amsterdam. (uit de collectie van 
E. van Tellingen)

Er is weer LOL in Groenekan
Na de zomervakantie hervatten de 
drie Groenekanse ondernemers 
Maarten de Jong, Ted van der Ham 
en Cor Groenen de bijeenkomsten 
in de Groenekanse dorpsbistro 
weer. Maarten, Ted en Cor vinden 
dat ondernemen vooral leuk en 
luchtig mag zijn zonder al te veel 
poespas. Tijdens de Lokale Onder-
nemersLunch in dorpsbistro Naast 
de Buren is er gelegenheid om in 
ongedwongen sfeer even bij elkaar 
te zijn. Een korte onderbreking van 
de werkzaamheden op de laatste 
vrijdag van de maand. Alle onder-
nemers uit De Bilt zijn van harte 

welkom om aan te schuiven. Ted 
zorgt zoals gebruikelijk voor een 
smakelijke lunch die in een on-
gedwongen setting genuttigd kan 

worden. De kosten bedragen € 7,50 
per persoon. Graag even aanmelden 
zodat Ted weet met hoeveel gasten 
hij rekening moet houden.

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380

Maandag
Gesloten

Dinsdag
Satémenu 4,95
Woensdag
Patat pindasaus
of speciaal 1,00
Donderdag
Loempia-Westbroek menu

4,95
Vrijdag
Gezinszak patat 2,95
Zaterdag
Alle sauzen voor op de friet

Gratis
Zondag
Sundae ijs 1,00

wordt per
1 okt. 2015

Cafetaria 

Coen

Recordopbrengst HDI 
Charity golftoernooi

Op maandag 14 september vond in Hilversum het 5e HDI Charity 
Golftoernooi plaats. De dag leverde netto maar liefst 46.066 euro 
op voor het Helen Dowling 
Instituut (HDI) in Bilthoven, 
een instituut dat psychologische 
zorg biedt aan mensen met 
kanker en hun naasten. 
Een anonieme schenker 
vulde het bedrag aan tot  
€ 47.500,-. (Linda Sintniklaas) 
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Vooraf
graag 
aanmelden 
bij 
Maarten, 
Ted of 
Cor.
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