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Tel: 030 - 29 801 88
Mobiel: 06 - 12 73 91 00

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

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

Wij verzorgen uw drukwerk en álle 

aanverwante zaken van A tot Z. U bepaalt 

het instapmoment én het uitstapmoment

in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.

Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.

Uw lokale
drukwerkspecialist

van  flyer 

 dr
uk

werk van A tot Z  F 

De Bilt zwaait burgemeester 
Arjen Gerritsen uit

door Guus Geebel

Politie- en brandweermensen vormden op 22 september een erehaag toen Arjen en Coby 
Gerritsen de Mathildezaal van het gemeentehuis binnenkwamen. De Koninklijke Biltse 

Harmonie zorgde daarbij voor muziek. Direct daarna ontstond er een lange 
rij wachtenden om afscheid van het burgemeestersechtpaar te nemen.

Eerder die middag nam Gerritsen 
tijdens een buitengewone gemeente-
raadsvergadering officieel afscheid 
als burgemeester van de gemeente 
De Bilt. Hij noemt in zijn openings-
woord het voorzitten van een raads-
vergadering het hoogtepunt van de 
maand. ‘Het is een van de kerntaken 
die de gemeentewet opdraagt aan 
een burgemeester. Ik beleef buiten-
gewoon veel plezier aan het voorzit-
ten en leiden van raadsvergaderin-
gen.’ De functie van burgemeester 
vindt hij een scharnier tussen het 
college aan de ene kant en de raad 
aan de andere kant. ‘De positie van 
de burgemeester levert, mits ver-
standig benut, een belangrijke bij-

drage aan het functioneren daarvan. 
De raadsvergaderingen vormen de 
kern van de lokale democratie en is 
het ontmoetingspunt van raad, col-
lege en burgemeester.’ Na de ope-
ning draagt hij het voorzitterschap 
over aan plaatsvervangend voorzit-
ter Frans Poot.

Verbindend
Commissaris van de Koning Willi-
brord van Beek is de eerste spreker. 
Hij schetst de loopbaan van Gerrit-
sen en is van mening dat je met zo’n 
cv voor de dag kunt komen. Van 
Beek kent Arjen Gerritsen al jaren. 
Hij noemt hem een burgemeester 
die het ambt met trots draagt, een 
burgervader in de beste zin van het 
woord. Hij vertelt dat Gerritsen bij 
zijn afscheid in Haren in een inter-
view zei dat een gemeente eigenlijk 
moet worden aangeduid met het 
woord gemeenschap. ‘Dat karak-
teriseert hem, hij wil zowel binnen 
als buiten de gemeenteraad verbin-
den. Verbindend bent u in de eerste 

plaats in de raad en het college.’ De 
commissaris roemt de geweldige 
dossierkennis van de burgemeester. 
‘Dit maakt u tot een gesprekspart-
ner van formaat.’ 

Regio
Het verbaast Van Beek niet dat Ger-
ritsen vaak complimenten krijgt op 
de toespraken die hij houdt. ‘U ver-
diept zich in het publiek, schrijft de 
toespraken zelf en raakt daarmee 
de harten van mensen. Met veel 
gevoel heeft u ingrijpende gebeur-
tenissen begeleid, zoals de moord 
op oud-minister Els Borst en de 
explosie van de bunker op Laren-
stein.’ Hij gaat ook in op het werk 
dat Gerritsen heeft verricht voor de 
regio en de provincie. ‘Op gemeen-
telijk niveau zijn er mede door uw 
inzet spoortunnels gekomen, het re-
sultaat van veel lobbywerk bij on-
der meer de provincie en het Rijk. 
Een bijzondere prestatie voor een 
middelgrote gemeente als De Bilt.’ 
Lees verder op pag. 3

Wethouder Van Hulst 
stopt per direct

Gisteren heeft Jolanda van Hulst (VVD) besloten om 
haar functie als wethouder van de gemeente De Bilt met 

onmiddellijke ingang neer te leggen. 

Jolanda van Hulst: “Ik ervaar onvoldoende vertrouwen bij de fractie 
van de VVD om mijn functie als wethouder te kunnen vervullen op een 
wijze zoals mij deze voor ogen staat. 

Ik ben trots op wat ik samen met mijn collega’s heb bereikt. Ik betreur 
het dat ik een aantal projecten niet kan afronden. Ik heb de samen-
werking met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie altijd zeer 
gewaardeerd.” 

Jolanda van Hulst is gebiedswethouder van Groenekan, Hollandsche 
Rading en Westbroek. Haar portefeuille bestaat uit Economische za-
ken, Participatiewet, Verkeer en mobiliteit, Beheer openbare ruimte, 
project Zwembad, Wonen en volkshuisvesting.

Het college betreurt het vertrek van mevrouw Van Hulst en bedankt 
haar voor haar tomeloze inzet voor de gemeente. Het college beraadt 
zich op de ontstane situatie.

Een erehaag staat klaar om het burgemeestersechtpaar te ontvangen.

Arjen Gerritsen met de Erepenning van de gemeente De Bilt.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

02/10 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
02/10 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

02/10 • 18.30u - Ds. J. Belder

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
02/10 • 10.30u - ds. P. Lootsma  

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

02/10 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
02/10 • 10.30u - de heer J. Ham, m.m.v. 

jeugdkoor

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

02/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
02/10 • 16.30u - Ds. E.T. v.d. Kamp

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

02/10 • 10.00u - Ds. P. van 
Duijvenboden, Doopdienst 

02/10 • 19.00u - Ds. H. de Leede

Pr. Gem. Immanuelkerk
02/10 • 10.00u - mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Samendienst met Opstandingskerk 
waarin Viering Heilig Avondmaal  

Pr. Gem. Opstandingskerk
02/10 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
02/10 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastoor J. Skiba, Ecclesiakoor, 
Malawizondag 

Volle Evangelie Gemeente
02/10 • 10.00u - Spreker Adri v.d. Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

02/10 • 10.30u - mevr. ds. E. A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
02/10 • 15.30u - ds. J. Belder

Herst. Herv. Kerk
02/10 • 10.30u - Ds. M.W. Muilwijk

02/10 • 18.00u - Ds. J.G. Blom

Onderwegkerk Blauwkapel
02/10 • 10.30u - Pastor B. van Empel  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

02/10 • 11.00u - ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

02/10 • 10.00u - Ds. D. van den Streek
02/10 • 18.30u - Ds. G.H. Molenaar 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

02/10 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. 
Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
02/10 • 09.30u - ds. R. Alkema    

St. Maartenskerk
02/10 • 10.30u Woord- en 

Communieviering, Familieviering 
Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

02/10 • 10.00u - de heer  A. van Hilten 
02/10 • 18.30u - de heer J. v. Ooijen

PKN - Herv. Kerk
02/10 • 10.00u - Ds. G. Wassinkmaat
02/10 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

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

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

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.

De Katholieke kerkgemeenschap van de St. Michaelkerk
(Kerklaan, De Bilt) is op zoek naar nabestaanden in verband met 
een aankomende ruiming van graven.

Gezocht nabestaande van:
G.vd Tol, Van Nimwegen, Van Doorn, Koppel, Hageman,
De Kruijf-Molhoff, De Kroon-Eerdewijk, Lintner, Van Wees.

Melding : info@katholiekekerkdebilt.nl of 030-220 00 25.

Oud papier 
Bilthoven Noord
Op zat. 1 okt. haalt Salvo ‘67 
weer oud papier op in een ge-
deelte van Bilthoven Noord, in 
het gebied links en rechts van de 
Gezichtslaan en begrensd door de 
Soestdijkseweg en de Jan Steen-
laan. U wordt verzocht de papier-
kliko vóór 8.00 uur aan de weg 
te zetten. 

Jonge musici in Centrumkerk

Op zondag 2 oktober wordt in de 
Centrumkerk in Bilthoven een 
concert gegeven door twee jonge 
musici: Ilse Bies op saxofoon en 
Evert-Jan de Groot op piano. Zij 
spelen muziek van Ravel, Bozza, 
Franck, Goldstein, e.a. Aanvang 
is om 16.00 uur. Het concert duurt 
zo’n 45 minuten. De toegang is vrij 

met een vrijwillige bijdrage na af-
loop. Dit is het eerste in een serie 
van drie concerten op zondagmid-
dag door jonge, professionele mu-
sici die toegankelijke klassieke mu-
ziek uitvoeren. 

Kunst en Religie

Op dinsdag 4 okt. houdt drs. Paul 
Bröker een lezing over Luther en zijn 

invloed op de kunsten tijdens Refor-
matie en Contrareformatie. 17 okt. is 
het 500 jaar geleden dat Luther zijn 
95 stellingen uitbracht. Er werden na 
de Reformatie vooral in Duitsland 
andere onderwerpen geschilderd die 
deze leerstellingen verbeeldden. De 
lezing is in de Bechsteinzaal van 
Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 van 
20.00 tot 22.00u. Kaarten aan de 
zaal verkrijgbaar. 

 Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord;
 U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.
 Psalm 138:3

Als we naar de hemel kijken en de wolken zien jagen,  
denken we met veel liefde terug aan jou.

We missen je!

Liena Arina de Geest-Nugteren
echtgenote van Gerard de Geest

Ridderkerk, 27 mei 1955                  De Bilt, 24 september 2016

 Gerard de Geest
 

 Helma en Rob
 Roam en Méwe
 

 Mirjam en Peter
 Chiel en Elize

 Arina
Correspondentieadres:
P/a AdCura Uitvaartzorg
Groenekanseweg 8
3737 AG  Groenekan

Lieneke is thuis, alwaar in overleg bezoek welkom is. 

Er zal een dankdienst plaatshebben op vrijdag 30 septem-
ber om 11.00 uur in de Dorpskerk, Dorpsstraat 70 te De Bilt, 
waarna wij Lieneke naar haar laatste rustplaats brengen op de 
Algemene Begraafplaats Brandenburg, 1e Brandenburgerweg 38 te 
Bilthoven.
Nadat wij Lieneke naar haar laatste rustplaats hebben gebracht, 
nodigen wij u uit voor een informeel samenzijn in “De Voorhof ” 
naast de voornoemde kerk.

Lieneke wenst geen bloemen.
Lieneke stelt gepaste kleurrijke kleding op prijs.

Zwaar werden de dagen,
en lang duurde de nacht.
Wat heb je moeten vechten,
wat toonde je een kracht.
Maar ondanks je verlies
van de strijd om het leven,
heb je ons een heel stuk geluk
en ontzettend veel liefde gegeven.

In alle rust is van ons heen gegaan mijn lieve vrouw, moeder,
schoonmoeder, oma en oud-oma

Loes Spanjaart - Krösing
Louise Johanna

Echtgenote van Henk Spanjaart

* Amsterdam, 22.6.1926  De Bilt, 24.9.2016

 Henk Spanjaart, kinderen,
 kleinkinderen en
 achterkleinkinderen

De Uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 30 september om
10.30 uur in de Sint Maartenskerk, Nachtegaallaan 40, Maartensdijk

Om 12.30 uur is de Crematieplechtigheid in het crematorium
Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de
ontvangkamer van het crematorium.

In plaats van bloemen graag een donatie aan Alzheimer Nederland, 
NL 13 INGB 0000 0025 02
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uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605
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Thuiskomen
De commissaris noemt ook zijn in-
zet voor Utrecht Science Park Bilt-
hoven. ‘Regionaal leverde hij een 
aanzienlijke bijdrage als portefeuil-
lehouder Vervoer en Infrastructuur 
bij het BRU. De Uithoflijn is een 
van de meest in het oog springende 
projecten waar hij zijn schouders 
onder heeft gezet.’ Van Beek zegt 
nog steeds de vruchten te plukken 
van zijn voortreffelijke manier van 
werken als informateur van het 
college van Gedeputeerde Staten. 
‘Hij heeft zich ontwikkeld tot een 
gezaghebbend bestuurder. Een man 
van talenten waar de gemeente, de 
regio en de provincie dankbaar ge-
bruik van hebben gemaakt.’ ‘Men 
gaat op reis om thuis te komen’, 
schreef Godfried Bomans. ‘U heeft 
deze stap letterlijk genomen.’ 

Waardigheid
Wethouder Hans Mieras die na-
mens het college spreekt, noemt 
Arjen Gerritsen een buitengewone 
burgemeester. ‘Er zijn drie kwali-
teiten waaraan een burgemeester 
moet voldoen: burgervaderschap, 
hoofd veiligheid en de rol van 
voorzitter van raad en college. 
Burgervaderschap heeft te maken 
met zichtbaarheid bij vreugde en 
tegenslag. Gerritsen is er altijd als 
dat nodig is. Hij is zichtbaar, zeer 
welbespraakt en weet met zijn 
woorden mensen echt te raken. Hij 
weet ze te verbinden en geeft ook 
iets mee om over na te denken. 
Dat is knap als je dat kunt. Arjen 
Gerritsen is streng als het nodig is 
en staat voor de waardigheid van 
het ambt. Bij de opening van een 
nieuw zwembad zul je hem niet 
in zijn zwembroek zien staan.’ 
Over zijn rol als voorzitter zegt 

Mieras dat Gerritsen niet van ge-
doe houdt. ‘Dat komt voort uit een 
verantwoordelijkheidsbesef voor 
de waardigheid van het bestuur als 
geheel.’ Hans Mieras noemt hem 
dienstbaar en bescheiden. ‘Geef 
hem een portefeuille en de voor-
malige wethouder wordt in hem 
wakker. Hij heeft op een aantal 
dossiers het verschil gemaakt.’

Gedrevenheid
Frans Poot spreekt namens de ge-
meenteraad de burgemeester toe. 
De al door vorige sprekers ge-
noemde kwaliteiten komen ook in 
zijn verhaal naar voren. De rol van 
de burgemeester als crisismana-
ger noemt hij heel bijzonder. ‘De 
noodopvang van vluchtelingen 
werd adequaat opgepakt en verliep 
mede door zijn optreden nagenoeg 
vlekkeloos. Gerritsen was inten-
sief betrokken bij het Platform 
Respectvol Samenleven. In de toe-
spraken op 4 mei en 15 augustus 
was hij in staat het gebeuren van 
toen in het perspectief van deze 
tijd te plaatsen. Uitsluiting, discri-
minatie en stigmatisering zijn voor 
hem onacceptabel.’ Zijn betogen 
in de raad vond Poot wel eens 
aan de lange kant. Hij prijst zijn 
enorme gedrevenheid. ‘Arjen Ger-
ritsen is een boegbeeld dat deze 
gemeente glans heeft gegeven.’ 
Namens de raad en de wethouders 
reikt hij hem de Erepenning van 
de gemeente De Bilt uit. Het is de 
hoogste onderscheiding in De Bilt 
en wordt niet vaak uitgereikt.

Geen eiland
Arjen Gerritsen dankt de raad en 
de wethouders voor het toekennen 
van de Erepenning. Ook dankt hij 
het comité dat zijn afscheid heeft 

voorbereid. ‘Het is een bijzondere 
ervaring om na negen jaar afscheid 
te nemen van de gemeente De Bilt. 
Het is wel een gezocht afscheid, 
dus sta ik hier zonder een spoor-
tje van twijfel.’ Hij dankt de leden 
van de gemeenteraad voor het ge-
toonde vertrouwen. ‘De raad is het 
hoofd van de gemeente en is het 
fundament waarop het gemeente-
lijk bestel is gebouwd. Alle me-
dewerkers zijn onderworpen aan 
het vertrouwen dat u leden van de 
raad in hen wilt stellen. Houd oog 
voor elkaar ook als de verschillen 
groot zijn.’ Hij noemt De Bilt is 
geen eiland. ‘Dit is een stadsregio 
die bepalend is voor het welzijn en 
de welvaart van onze inwoners. In 
toenemende mate worden wij be-
invloed door ontwikkelingen die 
zich elders in het stedelijke gebied 
voordoen.’ 

Versterken van relaties
De kennisintensieve bedrijvig-
heid in de stad en de regio noemt 
Gerritsen een belangrijke ontwik-

keling. Hij is gelukkig met het 
aanhaken bij de ontwikkeling van 
het Utrecht Science Park en de 
inzet om het station Bilthoven in 
te bedden in het stedelijke ov-net-
werk. Het beheren en versterken 
van relaties met de provinciale en 
de centrale overheid naar het na-
tionale en internationale bedrijfs-
leven, vindt hij van groot belang. 
‘De belangrijkste sleutel om als 
gemeente De Bilt zelfstandig 
de lokale en regionale belangen 
te kunnen blijven afwegen ligt 
besloten in onze bereidheid om 
ruimte te bieden aan voor de regio 
belangrijke initiatieven op het ge-
bied van economie en bereikbaar-
heid.’ Speciale aandacht heeft hij 
voor de vele vrijwilligers die zich 
inzetten om het leven van anderen 
een stuk mooier te maken. Met 
het overdragen van de ambtsketen 
aan locoburgemeester Hans Mier-
as en een woord van dank aan alle 
aanwezigen beëindigt Arjen Ger-
ritsen zijn laatste raadsvergade-
ring in de gemeente De Bilt. 

Locoburgemeester Hans Mieras heeft de ambtketen overgenomen.

De aanwezigen luisteren aandachtig naar de vele lovende woorden.

Modernere 
openingstijden 

milieustraat
De gemeenteraad van De Bilt buigt zich binnenkort over een 
nieuw afvalbeleid. Het College stelt een aantal maatregelen 

voor om de scheiding van afval te verbeteren. De lokale 
PvdA wil drie aanpassingen: 

Gemeenteraadslid Erik van Esterik: ‘Het College stelt voor om mensen 
te laten betalen voor het aan huis laten ophalen van grof afval. Dat is nu 
gratis en het College wil dat bewoners daar 20 euro voor gaan betalen. 
Dat lijkt ons geen goed idee. Je zult maar een laag inkomen hebben en 
geen auto. Hoe kom je dan bij de milieustraat met je grof afval’? De 
PvdA De Bilt stelt tijdens de komende raadsvergadering voor om dit 
voorstel van het College af te wijzen. 

De partij doet ook nog twee andere voorstellen. Van Esterik: ‘De mili-
eustraat is door-de-weeks en op zaterdag open tot 16.00 uur. Dat is niet 
meer van deze tijd. Wij vinden dat de milieustraat op enkele dagen ook 
in de avonduren open moet zijn. De ochtendopenstelling kan dat wat 
teruggedraaid worden’. Ten slotte stellen ze voor om een bewoners-
taskforce in te stellen. Deze bewoners moeten dan de invoering van het 
nieuwe afvalbeleid volgen en adviseren over communicatie, fasering 
en eventuele bijstelling, wanneer blijkt dat bepaalde maatregelen niet 
werken. De voorstellen worden 29 september besproken.

Bas Verkerk beëdigd als 
burgemeester van De Bilt

door Guus Geebel

Op 27 september heeft Commissaris van de Koning Willibrord van Beek in het Utrechtse 
Provinciehuis de heer Verkerk de ambtseed afgenomen. Door deze beëdiging is Bas Verkerk 
benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente De Bilt. De heer Verkerk zal het 

burgemeesterschap in De Bilt waarnemen totdat in een Kroonbenoeming is voorzien. 

Bas Verkerk (58) was twaalf jaar 
burgemeester van Delft waar hij en 
zijn gezin ook woont. Hij werkt al 
dertig jaar in het openbaar bestuur 
waar ook zijn hart ligt. De regio 
rond De Bilt kent hij redelijk goed. 
Zijn vader is geboren in Maarssen 
en zijn moeder in Soest, waar ook 
zijn familie woont en waar hij vaak 
op bezoek en op vakantie ging. Het 
zegt het aantrekkelijk te vinden 
om hier te mogen werken. Na het 
waarnemerschap ambieert hij ze-
ker een nieuw burgemeesterschap. 
‘Voor mij is dit ook een mooie op 
manier om in mijn vak te blijven.’ 
Verkerk heeft inmiddels kennisge-
maakt met het college. Op 29 sep-
tember wordt burgemeester Bas 
Verkerk in de gemeenteraad geïn-
stalleerd.  

Verkerk zal bij zijn inwerkpro-
gramma met veel mensen kennis-
maken en belangrijke instellingen 
bezoeken. Ook verheugt hij zijn 
op bezoeken aan de dorpen van de 
gemeente. ‘Ik ga het allemaal zien 
en zeker het stiltegebied in West-
broek, dat ik nog niet kende.’ Hij 
zegt dat er veel misverstand is over 

een derde termijn in Delft. ‘Ik had 
graag wat tijd gehad om zelf een 
afweging te maken maar dat liep 
door mediaberichten anders. Het is 
goed opgelost, maar ik had graag 
wat tijd gehad om zelf te kunnen 
beslissen. Ik heb het keurig kun-

nen afronden, heb een fantastisch 
afscheid gehad en ontving de Ere-
penning van de stad Delft. Hij zegt 
goed om te kunnen gaan met kri-
tiek. In samenspraak met de raad 
en het college gaat hij voortvarend 
aan de slag.  

De beëdiging van de waarnemend burgemeester van de gemeente De Bilt.
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 4.98

Kalfsentrecôte

Filetrollade
Lekker gekruid!

Riblappen

Kip cordon bleu
(scharrel)

Kipschnitzels
(scharrel)

100
GRAM 1.75

500
GRAM 5.98

500
GRAM 6.25

BOEREN AMBACHT 
KAAS

Reclame geldig vanaf 
donderdag 29 september 
t/m woensdag 5 oktober 

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

500
GRAM 5.98 

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Super mals en    
         smaakvol!

VERS GEBRANDE 
MACADAMIA'S

100
GRAM 3.25

250
GRAM 2.98HEERLIJKE PINDA-

ROZIJNENMIX

Noten & pinda's

HEERLIJKE KIPDIJFILET

500
GRAM 6.49

500
GRAM 6.49

Lekker voor het weekend!

Runderburgers
Kipburgers
Lamsburgers

1
KILO 7.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-tomaat-mozzarella salade
Filet americain
Sellerie salade

Gebakken boterhamworst
Rosbief
Boerenham 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

6 HALEN=
5 BETALEN

SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN

2 
STUKS 5.-

2
STUKS 7.-

We hebben ook weer heerlijke 
Vacherin Mont d'Or!

VLEESWAREN TRIO

We hebben weer volop diverse 
soorten paté!

We hebben weer 

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur 

Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTENOOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

HOLLANDSE

Sperzieboontjes
HÉÉL KILO

0.99

3 STERREN

Muskaat druiven
UIT ITALIË

HÉÉL KILO 

2.98

ROERBAKTIP:

Courgettes
+ BAKJE champignons

SAMEN 

0.99

ALLE

Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 3/10, dinsdag 4/10 en woensdag 5/10

VERS GESNEDEN

Bietjes
NIEUWE OOGST

500 GRAM

0.99

VERS GESNEDEN

Meloenmix
VOLLE BAK 

0.99

ITALIAANSE

Gehaktschotel
100 GRAM 

0.99

ITALIAANSE

Venkel-
gehaktschotel

100 GRAM

1.25

3 STERREN MAALTIJD

Zeetongrolletjes
MET PUREE EN GROENTJES

PER PORTIE 

9.95

Spaghetti
MET SCAMPI EN RUCOLA

PER PORTIE 

5.95

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op vrijdag en zaterdag

SPECIAAL GEMAAKT

3 sterren taart
MET CHOCOLADE-NOTEN, 
COMICE PEREN EN CARAMEL

VAN 22.50 
NÚ

14.95

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Alléén donderdag
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Hazekamp
Parketvloeren

NIEUW IN DE BILT:

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

advertentie

MegaCompUfair in De Bilt
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 24 september organiseerde CompUsers, zoals ieder jaar, een MegaCompufair, in het 
H.F. Wittecentrum in De Bilt. Deze Compufair is het grootste evenement van deze vereniging 

en, sinds het wegvallen van de HCCdagen, ook van HCC, de Hobby Computer Club.

Deze dag bood de leden van de 
vereniging allerlei demonstraties 
op het gebied van DigiFoto, Digi-
Video, Domotica, Linux, Muziek, 
Windows enzovoorts. Clemens 
Schellens, voorzitter van de ver-
eniging vertelt: ‘Wij zijn een ver-
eniging van computergebruikers, 
vooral gericht op DOS-sturingssys-
temen, met ongeveer 9.000 leden 
wereldwijd. Nederland, België, 
Duitsland, Zweden, in Zuid-Afrika 
of Ghana (1 lid); overal zijn onze 
leden te vinden. Eén keer in de twee 
maanden komt ons blad, Software-
Bus, uit, zodat iedereen weer ver-
zekerd is van het laatste nieuws uit 
ICT-land’. Frans Dijkhoff, secreta-
ris van de club, vult aan: ‘Onze ver-
eniging organiseert 2 kleine evene-
menten per jaar voor haar leden en 
één grote. De grote is vandaag’.

Vriendenclub
Dat vandaag, zaterdag 24 septem-
ber, het grote evenement aan de 
gang is, is wel te merken. In aller-
lei zalen in het H.F. Wittecentrum 
worden workshops, demonstraties 
en lezingen gegeven. Dijkhoff: ‘Er 
hebben zich zo’n 300 tot 400 leden 
aangemeld voor vandaag (meestal 
zijn zo’n 600 leden aanwezig)’. 
Dit komt waarschijnlijk door het 
mooie weer en in Utrecht trekt de 
Expobeurs veel belangstellenden. 
Dat minder mensen aanwezig zijn, 
is niet te merken. In allerlei hoekjes 
zijn groepjes leden bezig met hun 
grote hobby, computeren. De één 
is met treintjes bezig, een ander 
weer met drones en een derde lost 
problemen op met een computer 
van één der leden. Dijkhoff: ‘Het 
is eigenlijk één grote vriendenclub. 

Gistermiddag, vanaf 14.00 uur zijn 
wij gezamenlijk begonnen met het 
opbouwen van de diverse stands 
en vanmiddag, na 16.00 uur bre-
ken wij alles weer af. En dan is een 
leuke dag weer ten einde’. 

Repair Café ontvangt gift 
Martijn van Veenendaal van Kledinginzamelaar Sympany bezocht afgelopen zaterdag het 

Repair Café Bilthoven met een gift van maar liefst 1250 euro voor de aanschaf van gereedschap. 

Sympany zamelt al jaren textiel in 
onze gemeente in. De opbrengst 
van deze textielverkoop gaat gro-
tendeels naar goede doelen in Afri-
ka en India. Om hiernaast, ook wat 
terug te geven aan de inwoners van 
de Bilt, ondersteunen zij jaarlijks 
een lokaal goed doel of initiatief. 
Dit jaar was hun oog gevallen op 
het Repair Café. Het doel van Sym-
pany is het bevorderen van zelfred-
zaamheid en duurzaamheid en het 
Repair Café past hier goed bij.

Bezoek
Het Repair Cafe werd dit keer be-
zocht door ruim 50 deelnemers. On-
der begeleiding van textieldeskun-
dige Tiny repareerden verschillende 
mensen hun kleding in de hal van de 
WVT, terwijl in de werkplaats o.a. 
diverse stofzuigers, koffiezetters, 
een synthesizer en een naaimachine 
werden gerepareerd met hulp van 
een team van 8 technische deskun-
digen. Ook kregen zij een slecht 
functionerende laptop aan de gang. 

In de fietsenhoek waren ondertussen 
4 lokale vrijwilligers druk doende 
om samen met de bezoekers hun 
fietsen weer aan het rijden te krij-
gen. Repair Café Bilthoven wordt 

georganiseerd door Transition Town 
de Bilt in samenwerking met wijk-
vereniging WVT. De volgende data 
staan binnenkort op repaircafebilt-
hoven.wordpress.com

‘Vriendengroep’ 
wordt: ‘KUBUS’

Sinds vrijdag 17 juni bestaat de Vriendengroep. Deze Vriendengroep is 
bedoeld voor (jong-)volwassenen die het lastig vinden om contacten te 
leggen en nog moeilijker vinden om deze te onderhouden. Vrijdag 29 
juli is gezamenlijk besloten dat ‘Vriendengroep’ ‘KUBUS’ gaat heten. 
Vrijdag 30 september is iedereen welkom bij ‘KUBUS’; bedoeld voor 
hen, die graag (nieuwe vrienden) wil ontmoeten, maar die het soms 
lastig vinden contacten te maken. Dit kan bijvoorbeeld komen door 
een lichte beperking, autisme of niet aangeboren hersenletsel. KUBUS 
is bij WVT: Talinglaan 10, in Bilthoven (tel. 030 2284973) van 19.30 
uur tot 22.00 uur. Informatie en aanmelden kan bij Gert-Jan Poppink 
(WVT)gj.poppink@vvsowvt.nl, tel. 030 2284973, Coby Merkens 
(MENS) c.merkens@mensdebilt.nl tel. 0346 214161 of via een bege-
leider van een ondersteunende organisatie.

Verdachte zaak Everink 
blijft in voorarrest

De 29-jarige man die verdacht wordt van de moord op Koen Everink 
blijft in voorarrest. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vrijdag 
23 september beslist tijdens de tweede pro-formazitting. Daarnaast is 
de voortgang van het onderzoek besproken en hebben de officieren van 
justitie en de advocaat enkele onderzoekwensen ingediend. De volgen-
de zitting wordt binnen drie maanden ingepland.

De verdachte is tennisleraar Mark de J. en onder meer coach van top-
tennisser Robin Haase. De moord op Everink, in maart van dit jaar, 
schokte De Bilt. De zakenman, die eerder onvrijwillig in het nieuws 
kwam doordat hij klappen kreeg van kickbokser Badr Hari, werd op 4 
maart ‘s morgens in zijn eigen woning door zijn dochtertje levenloos 
aangetroffen. De J. wordt verdacht van de moord omdat hij speelschul-
den had en, naar verluidt, geld had geleend van zakenman Everink.

Fietsveiligheid moet beter
Beter De Bilt wil dat de fietsveiligheid op veel plekken in de gemeente De Bilt meer aandacht 

krijgt: veel fietspaden hebben nog onlogische voorrangsregelingen, een slecht wegdek en 
belijning, en schoolroutes en -omgevingen kunnen ook fietsveiliger.

‘Beter De Bilt heeft onlangs aan-
dacht gevraagd voor de onduidelij-
ke voorrangsregelingen op de fiets-
paden die de Berlagelaan kruisen’ 
zegt Peter Schlamilch van Beter De 
Bilt. ‘Het ene moment fiets je op 
een vrij fietspad van 300 meter, het 
volgende moment kruis je mogelijk 
een stadsbus op de Berlagelaan. 
Dat soort situaties moet snel dui-
delijker en veiliger. We hebben hier 
onlangs aandacht voor gevraagd 
bij de gemeente en gelukkig wordt 
deze wens binnenkort gehonoreerd. 
Nu de andere punten nog, zoals de 
toekomst van de Jan Steenlaan, de 
Soestdijkseweg-Noord en veel an-
dere punten in de gemeente’. 
Beter De Bilt roept fietsers op om 

onduidelijke of gevaarlijke situaties 
bij de partij te melden via de mail 
peter@schlamilch.nl. De partij zal 
deze wensen dan beoordelen en 
doorspelen aan de gemeente.

Appeltaart namens 
Buurtbemiddeling

Mw. van der Meijden uit Bilthoven heeft een appeltaart gewonnen met 
de prijsvraag die Buurtbemidde-
ling hield op de laatst gehouden 
Vrijetijdsmarkt. Buurtbemiddeling 
is sinds 2009 beschikbaar in Ge-
meente De Bilt, een team van 15 
vrijwillige bemiddelaars heeft in 
2015 zo’n 56 zaken behandeld. 

Buurtbemiddeling is gratis voor de 
inwoners, wordt gefinancierd door 
de Gemeente en SSW en wordt uit-
gevoerd door MeanderOmnium 
uit Zeist. Ervaart u wel eens over-
last en wilt u eens bespreken of 
Buurtbemiddeling u daarbij kan 
ondersteunen? Buurtbemiddeling 
is bereikbaar op 030-267 7787 of 
buurtbemiddeling@meanderomni-
um.nl     (Wilbert van den Hoeven)

Kruising van de Eikenlaan en de 
Berlagelaan: onoverzichtelijk door 
het ontbreken van voorrangsborden.

(foto Peter Schlamilch) 

Anne Marie Gout, organisatrice van Repair Café Bilthoven, ontvangt uit 
handen van Martijn van Veenendaal de gulle gift van Sympany. Voor bij 
de koffie van de vrijwilligers bracht hij een heerlijke slagroomtaart.

Volop belangstelling in het H.F. Witte 
Centrum van computergebruikers.



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

www.relaxfauteuil-raaijen.nl
Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012

CBW erkend - sinds 1931

Wij zijn gespecialiseerd
in persoonlijk zitcomfort

Relaxfauteuils, Fauteuils 
en banken op maat,
en Sta-op-fauteuils.
Bezoek onze winkel en 
showroom met
± 100 fauteuils.

Nu Actie: Sta-op-fauteuil Utrecht
van € 1295,- voor € 995,-

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Banenmarkt voor vrijwilligers
Kom langs op de banenmarkt voor vrijwilligers op 
zaterdag 8 oktober van 11.00-13.00 uur en ontdek de 
vele mogelijkheden voor vrijwilligerswerk!
Je kunt hier een indruk krijgen wat er allemaal te 
doen is in gemeente De Bilt. Wie zijn de mensen 
achter de maatschappelijke organisaties en hoe is 
de sfeer? Deze bijeenkomst biedt een uitgelezen 
kans om in een korte tijd veel organisaties, projecten 
en mensen te ontmoeten. De banenmarkt wordt 
gehouden in Restaurant Bij de Tijd,
Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14 De Bilt
Netwerkcafé voor Mantelzorgers
Op donderdagavond 6 oktober van 19.30-21.30 uur 
organiseert het Steunpunt Mantelzorg het eerste 
netwerkcafé voor mantelzorgers: het Herfstcafé! Deze 
avond wordt de aangrijpende documentaire ‘Papa’ ver-
toond over dementie. Na afloop kunt u met de makers 
in gesprek gaan. Wilt u graag in contact komen met 
andere mantelzorgers? Kom dan naar het Herfstcafé in 
Restaurant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 
14 De Bilt. Graag vooraf aanmelden: mantelzorg@mens-
debilt.nl of tel. 030 727 15 56
Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161

“Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis”
Een Australische bouwvakker kon niet langer 
aanzien dat zijn zoontje zoveel last van eczeem 
en jeuk had, dat hij besloot zelf een middel te 
gaan uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijke ingrediënten, effectief en vrij 
van schadelijke stoffen. Nu, 15 jaar later, is 
het een wereldwijd succes in de strijd tegen 
huidklachten. Bij de gebruikers is Grahams vaak 
niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Het geval van Geoff zelf staat te boek als een van de 
zwaarste eczeem gevallen. Hij was 3 maanden oud 
toen hij werd opgenomen in het “Royal Children’s 
Hospital” in Melbourne. Hij leefde lang met deze 
vreselijke aandoening, totdat zijn zoontje Ryan (toen 
14 maanden oud) van top tot teen onder de eczeem 
zat. Geoff besloot dat hij iets moest gaan doen. Ik zei 
tegen mijn vrouw: “Shannon, we moeten iets doen. 
We kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan als 
wat ik heb meegemaakt”. “Ik had alles al geprobeerd, 
maar niets bleek te helpen. Chemische producten 
(o.a. met hormonen) maakten de huid dunner, 
andere opties (o.a.. teerzalf, licht therapie) hielpen 
hem niet. We zochten het dus in een andere hoek 
en begonnen met het uitgangspunt “natuurlijke 
ingrediënten”. Alle soorten naslagwerken bekeken 
we voor de allerbeste ingrediënten uit de natuur. 
Na veel vallen en opstaan hadden we tenslotte 
ons product; het gaf verrassende resultaten, zowel 
voor mij als voor Ryan. Dit product, de Grahams 
Eczeem Crème, is nu een wereldwijd succes en helpt 
mensen over de hele wereld”.
Geoff heeft het verhaal al vaak verteld, o.a. op de 
Australische TV. Ze willen zoveel mogelijk mensen 
helpen met de vreselijke huidklachten. Ook in 
Nederland is Grahams al bij veel drogisterijen en 
gezondheidswinkels beschikbaar. ‘‘Dagelijks horen 
we nieuwe verhalen over eczeem, jeuk en droge 
huid. Het is fantastisch om hen nu Grahams te 
kunnen bieden. We begonnen ooit om onze zoon 

te helpen, helemaal niet met het idee om het op 
de markt te brengen. Voor ons geeft het enorme 
voldoening om van gebruikers te horen hoe speciaal 
Grahams voor ze is.’’
Inmiddels wordt Grahams door veel mensen 
naar tevredenheid gebruikt. Doordat gebruikers 
enthousiast zijn over Grahams wordt het 
geadviseerd en gaat het snel van mond tot mond. 
Tot slot vertelt Geoff: “We krijgen dagelijks zeer 
emotionele reacties, je kunt je niet voorstellen wat 
het met iemand doet als diegene altijd huidklachten 
heeft gehad en nu aan den lijve ondervindt dat er 
effectieve producten voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. 
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 

“Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis”
advertorial

Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn 
zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, dat hij besloot 
zelf een middel te gaan uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijke ingrediënten, effectief en vrij van schadelijke stof-
fen. Nu, 15 jaar later, is het een wereldwijd succes in de strijd 
tegen huidklachten. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet 
meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Het geval van Geoff zelf staat te boek als een van de zwaarste 
eczeem gevallen. Hij was 3 maanden oud toen hij werd 
opgenomen in het “Royal Children’s Hospital” in Melbourne. 
Hij leefde lang met deze vreselijke aandoening, totdat zijn 
zoontje Ryan (toen 14 maanden oud) van top tot teen onder 
de eczeem zat. Geoff besloot dat hij iets moest gaan doen. Ik 
zei tegen mijn vrouw: “Shannon, we moeten iets doen. We 
kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan als wat ik heb 
meegemaakt”. “Ik had alles al geprobeerd, maar niets bleek te 
helpen. Chemische producten (o.a. met hormonen) maakten 
de huid dunner, andere opties (o.a.. teerzalf, licht therapie) 
hielpen hem niet. We zochten het dus in een andere hoek en 
begonnen met het uitgangspunt “natuurlijke ingrediënten”. 
Alle soorten naslagwerken bekeken we voor de allerbeste 
ingrediënten uit de natuur. Na veel vallen en opstaan hadden 
we tenslotte ons product; het gaf verrassende resultaten, 
zowel voor mij als voor Ryan. Dit product, de Grahams Eczeem 
Crème, is nu een wereldwijd succes en helpt mensen over de 
hele wereld”.

Geoff heeft het verhaal al vaak verteld, o.a. op de Australische 
TV. Ze willen zoveel mogelijk mensen helpen met de vreselijke 
huidklachten. Ook in Nederland is Grahams al bij veel 
drogisterijen en gezondheidswinkels beschikbaar. ‘‘Dagelijks 

horen we nieuwe verhalen over eczeem, jeuk en droge huid. 
Het is fantastisch om hen nu Grahams te kunnen bieden. We 
begonnen ooit om onze zoon te helpen, helemaal niet met 
het idee om het op de markt te brengen. Voor ons geeft het 
enorme voldoening om van gebruikers te horen hoe speciaal 
Grahams voor ze is.’’

Inmiddels wordt Grahams door veel mensen naar 
tevredenheid gebruikt. Doordat gebruikers enthousiast zijn 
over Grahams wordt het geadviseerd en gaat het snel van 
mond tot mond. Tot slot vertelt Geoff: “We krijgen dagelijks 
zeer emotionele reacties, je kunt je niet voorstellen wat het 
met iemand doet als diegene altijd huidklachten heeft gehad 
en nu aan den lijve ondervindt dat er effectieve producten 
voor bestaan”.
Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 

Een Australische bouwvakker kon niet langer aan-
zien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en 
jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een mid-
del ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, 
hormonen en parfum, en geschikt voor jong en 
oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huid-
klachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de ge-
bruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks 
leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa 
en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe 
vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem en jeuk; zij krabben regelmati g aan de plek-
ken waardoor de klachten aanblijven. Op zoek naar 
een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal pro-
ducten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan 
mensen met huidklachten als eczeem, dermati ti s en 
jeuk. Toen ik de reacti es teruggekoppeld kreeg was 
duidelijk dat het product goede verlichti ng bood; de 
jeuk verminderde en de huid werd rusti ger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams 
naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams 
verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. 
Doordat winkeliers enthousiaste reacti es van klant-

en krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, 
wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als 
eff ecti ef middel tegen huidklachten als eczeem. En 
de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk 
ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast 
zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een 
product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer 
emoti onele reacti es, zoals “Ik was scepti sch, maar 
mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, 
ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen 
aan”, vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene 
alti jd huidklachten heeft  en nu aan den lijve onder-
vindt dat er eff ecti eve middelen als Grahams Eczeem 
Crème voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Prenatal Amersfoort
Euroweg 100, Amersfoort
T: 088 332 0033

“Eff ecti ef en natuurlijk middel tegen eczeem”

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en 
introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: “Vrienden 
van mij hebben kinderen met eczeem en jeuk; zij krabben 
regelmatig aan de plekken waardoor de klachten aanblijven. Op 
zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen 
en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten 
alsals eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reacties 
teruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede 
verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid werd rustiger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams naar 
tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij 
drogisterijen en gezondheidswinkels. Doordat winkeliers 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en hen steeds 
tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker 
geadviseerd als effectief middel tegen huidklachten als eczeem. 
En de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk ook door; 
vaakvaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is 
als eerste op de hoogte als een product goed aanslaat. “We 
krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, zoals “Ik was 
sceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, ik ben zo blij 
met dit product, ik raad het iedereen aan”, vertelt van de Merwe

tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het met iemand doet 
als diegene altijd huidklachten heeft en nu aan den lijve 
ondervindt dat er effectieve middelen als Grahams Eczeem
Crème voor bestaan”

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees 
voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

“Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem”
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat 
zijn zoontje zoveel last had van eczeem en jeuk, waarop hij 
aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn 
uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij 
van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong 
en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als 
eczeem,eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams 
vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

advertorial

Een Australische bouwvakker kon niet langer aan-
zien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en 
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natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, 
hormonen en parfum, en geschikt voor jong en 
oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huid-
klachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de ge-
bruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks 
leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa 
en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe 
vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem en jeuk; zij krabben regelmati g aan de plek-
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naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams 
verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. 
Doordat winkeliers enthousiaste reacti es van klant-

en krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, 
wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als 
eff ecti ef middel tegen huidklachten als eczeem. En 
de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk 
ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast 
zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een 
product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer 
emoti onele reacti es, zoals “Ik was scepti sch, maar 
mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, 
ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen 
aan”, vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene 
alti jd huidklachten heeft  en nu aan den lijve onder-
vindt dat er eff ecti eve middelen als Grahams Eczeem 
Crème voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Prenatal Amersfoort
Euroweg 100, Amersfoort
T: 088 332 0033

“Eff ecti ef en natuurlijk middel tegen eczeem”

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en 
introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: “Vrienden 
van mij hebben kinderen met eczeem en jeuk; zij krabben 
regelmatig aan de plekken waardoor de klachten aanblijven. Op 
zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen 
en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten 
alsals eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reacties 
teruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede 
verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid werd rustiger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams naar 
tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij 
drogisterijen en gezondheidswinkels. Doordat winkeliers 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en hen steeds 
tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker 
geadviseerd als effectief middel tegen huidklachten als eczeem. 
En de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk ook door; 
vaakvaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is 
als eerste op de hoogte als een product goed aanslaat. “We 
krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, zoals “Ik was 
sceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, ik ben zo blij 
met dit product, ik raad het iedereen aan”, vertelt van de Merwe

tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het met iemand doet 
als diegene altijd huidklachten heeft en nu aan den lijve 
ondervindt dat er effectieve middelen als Grahams Eczeem
Crème voor bestaan”

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees 
voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

“Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem”
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat 
zijn zoontje zoveel last had van eczeem en jeuk, waarop hij 
aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn 
uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij 
van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong 
en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als 
eczeem,eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams 
vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

advertorial

Drogisterij & Parfumerie van Rossum
Maertensplein 20, Maartensdijk
T: 0346 211 268

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtactfo
to

: P
et

er
 H

on
ig

Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te 
maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 10 op 11 oktober op het 
traject Utrecht - Den Dolder een slijptrein.
Woont u in Bilthoven in de buurt van dit spoor, dan 
kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

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

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

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

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
www. parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

APPELTJESBROOD

Het is er weer!
NU

€ 4,50

ONZE VERNIEUWDE 
BOSVRUCHTEN SLOF
Proef! Nu voor maar € 8,50

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

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

1+1
GRATIS
1+1
GRATIS
1+1
GRATIS

Week 39-40

Kneipp
Gehele assortiment
Bijvoorbeeld: douche lavendel 200 ml.
2 stuks 9.98 4.99

M.u.v. geschenksets en mini’s.

gratis
1+1
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Maaien bermen en 
watergangen in de Bilt 

door Agterberg BV
Maandag 5 september is Agterberg BV  gestart met het onderhoud van 
de bermen en watergangen in gemeente de Bilt. Het werk wordt dit sei-
zoen uitgevoerd door Agterberg BV uit Groenekan. Alle locaties waar 
onderhoud gepleegd moet worden staan op tekeningen die vanuit de 
gemeente aangeleverd zijn. 

Het werk wordt uitgevoerd in 2 rondes. De eerste ronde van het maai-
werk is uitgevoerd in juni, de tweede ronde zal in september en oktober 
gedaan worden. Ook worden deze ronde alle watergangen geschoond 
die onderdeel van deze opdracht zijn. 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen heb-
ben, dan kunt u gebruik maken van het email adres maaiwerkdebilt@
agterberg.com. Wij staan open voor suggesties.  

infotorial

Zwemmen in Westbroek
Het zwembad van ome Job en 
tante Ant aan de Kerkdijk in 
Westbroek ter plaatse doet wei-
nig daar nog aan herinneren. 
De Westbroekse meesterverza-
melaar Wout van Winssen heeft 
in zijn archief een plattegrond 
en wat foto’s en samen met on-
langs verkregen filmbeelden uit 
1943 brengen zij het natuurbad 
van toen weer tot leven. Man-
nen in zwempak, gedrang op 

de duikplank, veel badmutsen; 
daarmee komen ook de verhalen 
over het schoolzwemmen, in ge-
zwinde pas uit school achter de 
onderwijzer aan naar het bad. Di-
plomazwemmen onder grote be-
langstelling van familie. Nieuwe 
badmode, pikanter dan de bedoe-
ling…

Op foto’s en filmbeelden uit een 
latere periode van Bosbad ‘Het 

Gat’ van Kees en Annie Wijnen 
kunnen velen zichzelf herken-
nen. In het uitgegraven petgat in 
het land achter de boerderij heeft 
een andere generatie leren zwem-
men. ’s Middags na het werk op 
het land reden trekkers en auto’s 
als vanzelf naar deze gezellige 
ontmoetingsplek aan het water. 
Tassen vol met koffie, limonade 
en versnaperingen maakten de 
tongen los. Voetballen, afkoelen 
in het water en daarna pannen-
koeken bakken. Jarenlang zes-
kamp met de jeugdvereniging en 
als afsluiting een groot kamp-
vuur.

Film
Mooie gebeurtenissen om nog 
eens samen op te halen aan de 
hand van een film. Hiermee gaat 
het nieuw seizoen Westbroek 
Ontmoet van start op dinsdag 4 
oktober (van 14.30 tot 16.30u.) 
in het Dorpshuis van Westbroek. 
Wanneer u wél wilt komen, maar 
niet weet hoe, kunt u vervoer re-
gelen via de familie Kalisvaart, 
tel: 0346 281181. Ook wanneer u 
niet in Westbroek woont, bent u 
van harte welkom.

(Karien Scholten)

Jubileum 
‘De Ster in het Oosten’ 

 
Maandag 3 oktober organiseert vrijmetselaarsloge ‘De Ster in het 
Oosten’ in Bilthoven een open bijeenkomst. Aanleiding is de vie-
ring van het 55 jarig bestaan van deze Loge in Bilthoven. Gastspre-
ker is de Grootmeester Gerrit van Eijk en hij gaat vertellen over 
’de rol van de vrijmetselaar in onze samenleving’. 

Loge ‘De Ster in het Oosten’ kent een lange geschiedenis, die teruggaat 
tot het jaar 1769 in Batavia, Indonesië. In dat verre Indonesië had de 
vrijmetselarij een belangrijke rol in de samenleving. In de bloei van de 
koloniale staat telde Indonesië 24 Loges waar Javanen, Chinezen en 
Europeanen als gelijken bijeenkwamen en probeerden een betere sa-
menleving op te bouwen, Zo zijn er bijvoorbeeld speciale Fröbelscho-
len opgericht en zijn voeding- en kledingfondsen in het leven geroepen 
voor de armen. Na de onafhankelijkheid van Indonesië, werd de Loge 
‘De Ster in het Oosten’ noodgedwongen verplaatst naar Nederland, al-
waar in 1961 de werkzaamheden in Bilthoven, waar een aantal leden al 
in Huize het Oosten samenkwam, werden hervat.

Kennismaken
Gerrit van Eijk is de nieuwe Grootmeester en voorzitter van het Hoofd-
bestuur van de Orde van Vrijmetselaren. Hij wil graag de Orde meer 
bekendheid geven en laten zien waar men voor staat. Wie of wat is een 
vrijmetselaar? Hoe gaat men om met het vrije denken en respect naar 
anderen in de veranderende samenleving? Belangstellenden kunnen 
deze avond kennismaken met datgene wat vrijmetselaars ‘compareren’ 
noemen. Op respectvolle wijze vragen, luisteren en gedachten en erva-
ringen uitwisselen rond het thema van de voordracht. Het doel is elkaar 
te verrijken met inzichten en informatie. Geen discussiebijeenkomst 
met standpunten, meningen en oordelen. De vrijmetselaar gaat uit van 
de vrije gedachte en laat daarbij ieder in zijn waarde.
De bijeenkomst is op maandag 3 oktober om 20.00 uur in Huize Het 
Oosten, ingang Jan Steenlaan 25, Bilthoven en de toegang is vrij. Info: 
www.logedester.nu 

(Michiel van der Pol)

Bridgeclub viert zilveren jubileum
door Guus Geebel

Zaterdag 1 oktober viert Bridge Club Maartensdijk (BCM) met een feestelijk programma in het 
H.F. Wittecentrum in De Bilt het vijfentwintigjarig bestaan. Voorzitter Henk van Gend en Jan Berk 

vertellen over ontwikkelingen die de afgelopen 25 jaar hebben plaatsgevonden en waar de club 
naartoe wil. Jan Berk is één van de elf leden die vanaf het begin bij de club betrokken zijn. 

Jan Berk nam door toedoen van zijn 
vrouw die een krantenbericht had 
gelezen deel aan een bridgecursus 
in Maartensdijk die door Henk van 
de Bunt werd gegeven. ‘Na vier keer 
was ik verkocht.’ Hij was op 29 au-
gustus 1991 aanwezig bij de oprich-
ting van de bridgeclub, die ontstond 
vanuit voetbalvereniging SVM. 

Leo van Vlodorp was de eerste voor-
zitter. De club speelde aanvankelijk 
in de kantine van SVM. Omdat de 
combinatie met de voetbalkantine 
niet zo gelukkig was werd uitge-
weken naar het oude Sojosgebouw. 
Later naar het koetshuis van Eyc-
kenstein. De bridgeavond van BCM 
wordt nu al jaren van september tot 
juni wekelijks van 19.45 tot 23.00 
uur in De Vierstee gehouden. 

Ontwikkelingen
Voorzitter Henk van Gend werd in 
2005 lid van BCM. ‘Op de laatste le-
denvergadering hebben we een plan 
van aanpak gepresenteerd. In de 
nota BCM in Beweging geven we 
aan dat we naar rond de 110 leden 
willen. Dat zijn er nu 103. In de zaal 
waarin we nu spelen is plaats voor 
maximaal 125 mensen. 

Na de verbouwing van De Vier-
stee kan dat misschien veranderen.’ 
Henk van Gend vertelt dat het leden-
tal van de bridgeclubs in de gemeen-
te De Bilt de afgelopen vijf jaar met 
dertien procent is afgenomen. ‘De 
Nederlandse Bridge Bond stelt dat 
je per jaar ongeveer tien procent van 
je leden verliest. Je moet dus alles op 
alles zetten om ze te behouden.’

Rankingsysteem
Om bij de tijd te blijven hebben we 
een nieuw bridgesysteem omarmd, 
het zogenaamde rankingsysteem. 
Dat houdt in dat je niet meer wordt 
gestraft voor afwezigheid. Voor-
heen kreeg je wanneer je een keer 
niet kwam een aantekening achter 
je score. Kwam je een tweede keer 
weer niet dan kreeg je vijf procent 
straf. Je kon dus degraderen op het 
feit dat je afwezig was. Dat systeem 
past niet meer bij deze tijd en dat 
hebben we helemaal verlaten. Je 
bent dus minder gebonden aan de 
hoeveelheid keren dat je moet spe-
len. Een ander voordeel is dat je met 
een invaller mag spelen. Voorheen 
mocht dat niet. Op deze manier blijft 
je individuele score staan. Je wordt 
dus niet beboet als je niet met je ei-
gen partner kan spelen.’ 

Voordelen
De Bridgebond heeft het ranking-
systeem overgenomen en een nieuw 
rekenprogramma gemaakt waar dit 
in past. ‘De reden waarom wij ertoe 
zijn overgegaan heeft te maken met 
het feit dat leden ook andere dingen 
doen. We hebben leden die er na de 
schoolvakantie enkele weken opuit 
gaan omdat het dan rustiger is’, ver-
telt Henk van Gend. Van de 1050 bij 
de bond aangesloten verenigingen 
zijn inmiddels zestig clubs ons voor-
gegaan. ‘Het grootste voordeel is dat 
je op niveau blijft spelen. Je behoudt 
je percentage. Daarnaast willen we 
het bridgen veraangenamen door ex-
tra informatie te geven. Zo houden 
we workshops over onderdelen van 
het bridgespel. Als club ontwikkelen 

we apps om ingewikkelde spelregels 
gemakkelijk toegankelijk te maken. 
We lopen redelijk voorop.’

Leden
Met een lid dat opzegt wordt een 
exitgesprek gehouden. ‘Dan blijkt 
dat er naast redenen als verhuizing 
of ziekte mensen zijn die het niet 
prettig vinden ’s avonds de straat 
op te gaan. Daarom is er op maan-
dag een bridgemiddag speciaal voor 
ouderen in Dijckstate die we mede 
organiseren. De middag, waar 28 
mensen kunnen bridgen, wordt ge-
sponsord en twee mensen van BCM 
zitten daar wekelijks bij. BCM heeft 
dat gedaan omdat de Bridgebond 
vindt dat de sport zich maatschappe-
lijk moet profileren. De belangstel-
ling is zo groot dat er een wachtlijst 
is.’ Toen de vereniging begon was 
de gemiddelde leeftijd een stuk la-
ger. ‘Met de maatregelen die we nu 
nemen proberen we bridge aantrek-
kelijker voor jongeren te maken. We 
hebben geen promotie en degradatie 
meer en iedereen speelt op gelijk ni-
veau. We zien ook dat sociale con-
tacten belangrijker gevonden gaan 
worden en dat mensen weer dingen 
samen willen doen.’ Henk van Gend 
noemt BCM een echte vriendenclub 
waar naar elkaar wordt omgezien. 
Belangstellenden zijn op dinsdag-
avond welkom en kunnen viermaal 
gratis proefbridgen. De jubileum-
viering in het H.F. Wittecentrum is 
op zaterdag 1 oktober van 13.30 tot 
22.00 uur. Om 14.00 uur wordt ge-
start met bridgen en om 18.00 uur is 
er een culinaire verrassing met ge-
zellige muziek. 

BCM-voorzitter Henk van Gend (links) en Jan Berk.
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Na vannacht 12.00 uur heeft u nog slechts drie dagen en zeventien uur 

om gebruik te maken van onze super september aanplant actie:

Op zondag 32 september (ook wel 2 oktober genoemd) precies om 17.00 is deze actie definitief afgelopen

kassakorting op alle buiten
planten en fruitbomen!!!!!!

De grond is zacht en warm en elke 
ochtend lekker vochtig. Wat u ook plant; 
planten, heesters, bomen of een nieuw 
gazon, alles zal makkelijk aanslaan en 
eerder, mooier en voller bloeien. 
Er zijn zelfs planten waar u zowel in de 
herfst als het voorjaar veel bloeiplezier 
van heeft.Vanaf nu zij we weer 

elke zondag open van 

12.00 tot 17.00 uur Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

In herfstvakantie van alles te doen in en
rond het Nationaal Militair Museum

In het Nationaal Militair Museum (NMM) is in de herfstvakantie van alles te beleven en te doen.
Bezoek het Nationaal Modelbouw Evenement en twee bijzondere, tijdelijke tentoonstellingen.

TENTOONSTELLING BIJZONDERE D-DAY VLAG
Onlangs arriveerde met militair ceremonieel een bijzondere D-day vlag bij het NMM.
De door de strijd gehavende vlag voer op 6 juni 1944 voorop in de strijd 
tijdens de D-day landingen. De tentoonstelling besteedt aandacht aan D-day en 
de symboliek van de Amerikaanse vlag, en is tot eind 2016 te zien.

Nationaal Militair Museum
Verlengde Paltzerweg 1 - 3768 MX Soest
www.nmm.nl

Nationaal Modelbouw 
Evenement 
In en om het NMM vindt van 
19 t/m 26 oktober het Natio-
naal Modelbouw Evenement
plaats met exposities van de
beste modelbouwers van
Nederland en spannende 
demonstraties met drones en
andere radiografisch bestuur-
bare modellen: helikopters,
straaljagers, tanks, jeeps, en
complete marineschepen. 
Ga zelf aan de slag in een van
de vele workshops of bestuur
zelf een minitank op het bui-
ten gelegen parcours! 

‘Tank! Back to the future’ 
De tentoonstelling 'Tank! Back 
to the future' laat middels
prachtige schaalmodellen zien
hoe de mensheid de compo-
nenten vuurkracht, mobiliteit
en bescherming, de drie 
belangrijkste aspecten van de

tank, heeft proberen te vangen
in technische ontwerpen. 
De modellen en animaties
geven een idee van de geschie-
denis en de toekomst van de

tank. Kinderen gaan aan de
slag in de tank design studio
en ontdekken zo de functio-
naliteiten en beperkingen van
hun tank.

Ontdek bij het NMM álles over tanks en rijd zelf in een minitank!

 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij: 
 
Schilderen met aquarelverf    Beeldhouwen voor beginners  
Leren omgaan met de iPad   Relaties in creaties  
Tekenen en schilderen voor kinderen  Een georganiseerd huis  
Kinderatelier      Oriëntaals koken 
Meer informatie: WVT, Talinglaan 10 Bilthoven 0302284973 
www.vvsowvt.nl  

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

SLAGERS ROOKWORST

Sla deze week uw slag! Met goud bekroond. Grof of 

fijn; 25 min. wellen en smullen maar!!
3 stuks 6,75

ERWTENSOEP

Alleen even warm maken. Uit eigen keuken. Vers! 1 

liter voor 4,50; super alléén deze week:
2 liter 7,50

RUNDERRIBLAPJES

Ouderwets runder stoofvlees van de Utrechtse 

heuvelrug; grof van draad; ca. 3 uur stoven
500 gram 6,50

KIPKARBONADES

Uit onze poeliershoek: naturel of gemarineerd; ca. 25 

min. braden in de pan of in de oven 150°C
500 gram 3,25

VARKENS HAASFILET LAPJES

Héél kort bakken; malse varkensentrecote; lekker 

gemarineerd & gekruid
100 gram 1,25

KIPKROKANTSCHNITSELS

Malse kipfilet in een krokant jasje van o.a. cornflakes 

en kruiden, zachtjes braden in ruim boter
100 gram 1,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 26 september t/m zaterdag 1 oktober. Zetfouten voorbehouden.

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

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

Out� ts Boots Accessories

De nieuwe
collectie is binnen

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

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

Blessed by
Comfort

Supermarktactie Voedselbank 

Supermarkt Albert Heijn in Bilthoven houdt op 
zaterdag 1 oktober een actie voor de Voedselbank. 
Klanten wordt gevraagd of zij iets willen kopen voor 
hun ‘dorpsgenoten in nood’. Het gaat om lang-houd-
bare producten, die te vinden zijn op een speciale 
stelling in de supermarkt. Na het afrekenen van de 
boodschappen kunnen klanten de gekochte artikelen 
achterlaten bij een van de vrijwilligers van de Voed-
selbank, die ter plekke zijn. Voedselbank De Bilt 
geeft sinds 2011 voedselpakketten uit aan gezinnen 
die in financiële nood zijn geraakt. Wekelijks ontvan-
gen zo´n 58 huishoudens een pakket. Hiermee wordt 
tevens de verspilling van voedsel tegen gegaan.

Parkinson Café

Mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten 
en belangstellenden zijn op maandag 3 oktober van 
harte welkom in het Parkinson Café Bilthoven in de 
Koperzaal van het zorgcentrum De Koperwiek te 
Bilthoven. Muziektherapeute Elaine van Grootel zal 
op geheel eigen wijze laten zien wat ‘het beleven van 
muziek’ kan betekenen voor patiënten met de ziekte 
van Parkinson. 

De bijeenkomst duurt van 14.30-16.00 uur. De toe-
gang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. Inlichtingen bij Harm Scholten, harm@
scholten.nu, tel.030-6564406.
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Woont u in de buurt van
Science Park Bilthoven?

 
Dan ziet u op dinsdag 4 en woensdag 5 oktober wellicht 
stoomwolken boven Science Park Bilthoven en hoort u de 
stoominstallatie.

Tussen 10:00 en 14:00 uur komen er stoomwolken vrij tijdens 
het testen van een nieuwe stoomvoorziening op het park.
Dit is onschadelijk voor mens en milieu maar kan wel
zicht- en hoorbaar zijn. Voor meer informatie: 030-8004500.

advertorial

Zweerslaan doneert ALS Lenteloop
Zaterdag 17 september hebben de bewoners van de Bilthovense  Zweerslaan tijdens het 

jaarlijkse straatfeest nog een flink extra bedrag opgehaald voor de Stichting ALS. 

Tijdens de ALS Lenteloop in april 
was er op het Vinkenplein een op-
treden van de band Tswings. Er was 
ook een veiling waar een optre-
den van deze band onder de hamer 
kwam. Een aantal bewoners van de 
Zweerslaan heeft toen het hoogste 
bod uitgebracht en daarom kwam 
de band op het straatfeest optreden. 
De bieders op de veiling hebben ver-
volgens hun buren gevraagd het bod 
met elkaar te verhogen en dat is ge-
lukt. In totaal brachten de bewoners 

een bedrag van 1.850 euro bij elkaar. 
Binnenkort zal het aan de Stichting 
worden overgemaakt als eerste dona-
tie voor de ALS Lenteloop 2017. Het 
Zweerslaan-straatfeest is een traditie 

die al in de jaren ’60 is begonnen. Elk 
jaar komen de bewoners bij elkaar. 
Met deze keer dus een live optreden 
van Tswings.

(Hinnejan Elswijk)

TSwings op het straatfeest van de 
Zweerslaan. De drummer van de 
band was deze keer Hans Go, een 
Zweerslaan-bewoner. Hij viel in voor 
de drummer die verhinderd was. 

(foto Jan Schets)

Heropening Wereldwinkel
door Henk van de Bunt

De Wereldwinkel op de hoek van de Looydijk en de Hessenweg in De Bilt verkoopt weer 
originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. 

De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. 

Omdat de producenten - zoals zilver-
smeden, pottenbakkers en koffieboe-
ren - er een rechtvaardige prijs voor 

krijgen, kunnen ze een menswaardig 
bestaan opbouwen. Vanwege een 
verbouwing was deze Wereldwin-

kel enige dagen gesloten. Zaterdag 
24 september vond de heropening 
plaats. Dit najaar bestaat Wereldwin-
kel De Bilt 15 jaar. Dit derde lustrum 
werd gevierd met een compleet ver-
nieuwde winkel. 

Zaterdag 24 september werd de 
winkel door wethouder Jolanda van 
Hulst heropend. Zij verving de in-
middels afgezwaaide burgemeester 
Arjen Gerritsen en de jarige collega-
wethouder Anne Brommersma. Van 
Hulst complimenteerde Wereldwin-
kel De Bilt: ‘Precies vijftien jaar gele-
den werd de Wereldwinkel geopend, 
vijf jaar geleden (oktober 2011) was 
er ook al een heropening en – om het 
getal vijf maar even vast te houden – 
het draaien van de Wereldwinkel kan 
alleen maar slagen dankzij het grote 
aantal van wel 50 medewerkers, dat 
er naast het bestuur voor zorg draagt 
dat de zaken goed functioneren’.  

Door het oplaten van een aantal ballonnen, werd de Wereldwinkel 
heropend. De wethouder maakte een diepe buiging voor de jubilaris. 

Cafetaria Coen bestaat één jaar
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 1 oktober bestaat Cafetaria Coen aan de Kerkdijk 3A in Westbroek precies een jaar. 
Daar wordt natuurlijk niet zomaar aan voorbij gegaan. Iedere klant die op deze heuglijke dag 

een bestelling plaatst, krijgt van eigenaren Coen van Dijk en Linda Klaucke
een glas prosecco aangeboden. 

Het is alweer een jaar geleden dat 
de opening van de cafetaria in 
Westbroek groots werd gevierd. 
Coen: ‘Ja, dit eerste jaar is voor-
bijgevlogen. Vorig jaar, donderdag 
1 oktober, openden wij onze eigen 
cafetaria. Een droom die uitkwam. 
Na altijd voor anderen te hebben 
gewerkt, waren wij eindelijk eigen 
baas’.

Horecatrends
In de loop van de tijd is er wel het 
één en ander veranderd. In febru-
ari zijn Cor en Cobi verhuisd naar 
Beesd en hebben Coen en Linda 
hun intrek genomen in het huis ach-
ter de cafetaria. Maar dat is niet al-
les. Met nieuwe concepten timme-
ren Coen en Linda flink aan de weg. 

Coen vertelt: ‘Als cafetaria willen 
wij meedoen met de nieuwste hore-
catrends. Afgelopen Kerst hebben 
wij voor zelfgemaakte salades ge-
zorgd voor onze klanten. Zij waren 
zo tevreden over deze service, dat 
wij dat dit jaar willen herhalen. Ver-
der hebben wij een nieuw broodjes-
concept. Deze zijn vers afgebakken 
en luxe belegd, met onder andere 
carpaccio en zalm. Ook verkopen 
wij warme appelbollen, vers van 
bakker Smolders’. Linda vult aan: 
‘Naast het bestaande assortiment 
voor cafetaria, bieden wij onze 
klanten ook gezonde producten 
aan, zoals diverse salades, vers ge-
perste jus d’orange en onbewerkte 
verse oerfriet. Je moet met de tijd 
meegaan, nietwaar?’

Frisse look
Alles in de zaak ziet er netjes uit. 
Sinds 1 september is de menukaart 
vernieuwd, met een modernere, 
frisse “look”. Coen: ‘Door het ver-
breden van ons assortiment, het af-
gelopen jaar, waren wij toe aan een 
nieuwe menukaart’. Beide onderne-
mers zijn ook actief op Facebook, 
op hun eigen website en adverteren 
vanaf 1 oktober in De Vierklank. 
Linda: ‘Dat klopt. Elke eerste Vier-
klank van de maand adverteren wij 
op de achterpagina van de krant. 
Na een mooie zomer, waarbij wij 
elke maandag geopend waren, zijn 
wij vanaf nu gesloten op maandag. 
Graag nodigen wij iedereen uit om 
ons jubileum te komen vieren met 
een glaasje prosecco’. 

Burendag op de Looydijk
Op zaterdag 24 september werd er in veel straten in De Bilt de traditionele 
burendag gehouden. Zo vierde ook het laatste gedeelte van de Looydijk 
een straatfeest met als thema ‘‘ik hou van Holland’. Het was een gezellige 
dag met eigen gebakken taart, oud Hollandse spellen (zoals kaas dragen, 
kruiwagenrace, spijkerbroekhangen e.d.). De dag werd afgesloten met een 
bingo en een zelf gemaakt buffet. Leuk om de nieuwe bewoners beter te 
leren kennen en goed voor de saamhorigheid!

Het thema ‘Ik hou van Holland’ wordt goed gevolgd op de Looydijk.
(foto Nelly Oelderik)

Coen en Linda heffen het kopje op hun 1-jarig bestaan.
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VOOR EEN HEG 
IN TOPVORM

BENZINEHEGGENSCHAAR
HS 45

€ 249
i.p.v. € 349

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
Dorpsweg 47 B • 3738 CA Maartensdijk
0346-212602 • 06-83441153
www.lmbvanginkel.nl

Deze actie is geldig tot en met 16 december 2016

 
 

 

Voetbalkamp Sharky Sports i.s.m. Protalents 

4 dagen voetbalfun !!!!!! 

Wanneer & Waar 
17 t/m 21 oktober 2016 (woensdag vrij) van 9.30 – 16.00 uur 
Locatie Voetbal vereniging SVM Maartensdijk   
Sportpark “F.J.H. van Eck “, dierenriem 4, 3738 TR Maartensdijk 
 
Voor jongens en meisjes van 5 t/m 15 jaar inclusief: 

• Lunch, tussendoortjes, drinken,  
• Voetbal tenue (shirt, broekje, sokken) bidon en eigen bal 
• Alle spelers krijgen een Medaille en Certificaat 
• Training van gediplomeerde trainers 
• Dagelijkse actie foto’s op facebook pagina 

Wat 
Het programma bestaat uit een aantal voetbaldagen met trainingen, techniek 
oefeningen, toernooien en spectaculaire voetbal spellen zoals onder andere: 
Levend Tafelvoetbal, Overdekte Panna Kooi, 3 Panna Velden, , Bubble Voetbal, 
Snelheidsmeter of Voetbaltennis Velden 
 

WACHT NIET TE LANG WANT VOL = VOL 
SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN OP DE SITE VAN SHARKY SPORTS!!!!  
 
Kosten per deelnemer 100 euro (4 dagen), per dag is bespreekbaar 
tegen aangepaste prijzen 
 
WWW.SHARKYSPORTS.NL OF BEL NAAR 06-51469746 OF 06-11902122 

George In der Maur is sinds 1898 uitgegroeid tot 

expertisecentrum voor voet- en loopklachten, met 

unieke specialisatie in hoogcomplexe schoen-

technische oplossingen. Handwerk speelt nog altijd 

een grote rol bij de vervaardiging van orthopedische 

schoenen en voorzieningen. Ter versterking van ons 

team zijn wij op zoek naar:

- met een proactieve houding en positieve instelling;

- een goede en secure handvaardigheid;

- en een planmatige werkwijze.

Via een interne scholing zullen we je opleiden tot 

schoentechnisch medewerker.

Stuur je cv en motivatie vóór 15 oktober naar 

George In der Maur, t.a.v. Hanneke de Vries, 

Koningin Wilhelminaweg 495, 3737 BG Groenekan 

of mail ze naar info@indermaur.nl.

Voor meer informatie over ons bedrijf kan je terecht 

op onze website www.indermaur.nl

Voet-schoen-deskundigheid die sinds 1898 voorop loopt

Schoentechnisch 
medewerker (38 uur)

HUP
NAAR

HUBO!

HUP
NAAR

HUBO!

Aanbiedingen geldig van 3 t/m 16 oktober 2016 
(zolang de voorraad strekt)

ruimte voor
Hubo logo

R of XL

EGLO VLOERLAMP

 79.99

59.99

20% 
KORTING

OP VELE 
BINNENDEUREN

GRATIS
MONTAGE

OP RAFFITO 
SCHUIF- EN 

DRAAIDEURKASTEN*

* Bij aanschaf van een schuif- of 
draaideurkast op maat van minimaal 
750 euro. Vraag naar de voorwaarden. 
Niet geldig op kastinterieur.

Type ChesterType Dundee

Nu bij aankoop van een van 
de deur uit de folder; GRATIS 
Histor Perfect Finish Lak 
mengverf. Normaal 22.50, 
inhoud 500 ml*

* M.u.v. afgebeelde CanDo Capital 
deuren, maximaal 1 liter per deur.

Koperwieklaan 1 Bilthoven
Tel: 030 6628480 • www.hubobilthoven.nl

Breimarkt

Woensdag 5 oktober wordt er van 10.00 tot 15.00 uur 
een breimarkt georganiseerd in het Servicecentrum 
De Bilt (prof. dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt), waar 
van alles is te vinden, zoals sjaals, sloffen, knuffels, 
poncho’s en tassen voor de bezoeker zelf of als een 
origineel cadeautje. De opbrengst gaat naar het Nati-
onaal Ouderenfonds.

Prachtige opbrengst verkoopdag 

De jaarlijkse verkoopdag van de Hervormde kerk 
in Westbroek kon weer rekenen op veel bezoekers. 
Het was een stralende dag met een gezellige sfeer. 
Vele mensen bezochten de verschillende kraampjes 
en stands met eten, bloemen, zelfgemaakte spullen 
en natuurlijk het rommelmarktgedeelte. Ook het rad 
van avontuur draaide de hele dag en mensen gingen 
met leuke prijzen naar huis. In totaal heeft de dag 
het prachtige bedrag van € 12.804,80 opgebracht. 
De opbrengst is bestemd voor de plaatselijke kerk 
en de zending. 

THE ART OF HAIRCOLORING

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Wij adviseren u graag!

Neem een vriend of vriendin mee die 
onze salon nog niet kent en ontvang 
beide € 10,- korting
op een knip & kleurbehandeling!

Bent u toe
aan iets
nieuws?

Wilt u ook ondersteboven
zijn van uw nieuwe kapsel?
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Jeugdbrandweerwedstrijden
door Henk van de Bunt

Zaterdag 24 september waren er bij de brandweerkazerne aan de Leijenseweg in Bilthoven 
landelijke finalewedstrijden van de Jeugdbrandweer. Er was ook Biltse deelname en na afloop 

reikte wethouder Madeleine Bakker de prijzen uit.

Om de titel landskampioen te ver-
krijgen moet elk korps zich eerst 
kwalificeren voor zo’n landelijke 
finale en om dat weer te bereiken 
moet het korps zich eerst plaatsen 
voor de halve finale door op een 
van de kwalificatiewedstrijden bij 
de eerste drie te eindigen. De beste 
vijf van de halve finale gaan door 
naar de landelijke finale.

Biltse jeugdbrandweer
Leden van de jeugdbrandweer le-
ren in teamverband te werken en 
door theorie- en praktijkoefeningen 
wordt getracht hen het brandweer-
vak bij te brengen. De jeugdbrand-
weer is bedoeld voor jongeren van 
12 t/m 18 jaar en is opgedeeld in 
twee groepen; junioren (12 t/m 15 
jaar) en aspiranten (16 t/m 18 jaar). 
Het oefenprogramma wordt zorg-
vuldig samengesteld en afgestemd 
op hedendaagse brandweerproce-
dures
De jeugdbrandweer oefent weke-
lijks op woensdag van 19.00 uur tot 
21.30 uur, met uitzondering van de 
schoolvakanties. Op de oefenavon-
den worden zowel theorie als prak-
tische vaardigheden behandeld. 
Ook wordt er aandacht besteed aan 
EHBO en AED training. De jeugd-
leden worden tijdens alle activitei-
ten begeleid door volwaardig op-
geleide brandweervrijwilligers van 
het korps De Bilt. Alle jeugdleiders 
zijn in het bezit van een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG).
Heb je interesse of lijkt het je leuk 
om ook lid te worden vindt je meer 
informatie op de website van jeugd-
brandweer De Bilt; www.jeugd-
brandweer.nl-debilt 

Ondersteunen
Jeugdbrandweer De Bilt neemt 
regelmatig deel aan landelijke en 
regionale wedstrijden. Ook wordt 
de jeugdbrandweer regelmatig ge-
vraagd of zij bij evenementen wil-
len ondersteunen; zo zijn zij onder 
andere te vinden bij Opendag stich-

ting Hartekind en zeepkistenrace in 
deze gemeente. Er zijn 3 categorie-
en: junioren, aspiranten Lage Druk 
en aspiranten Hoge Druk. Eind mei 
heeft de HD-ploeg De Bilt deelge-
nomen aan de kwalificatiewedstrijd; 
in Culemborg werd in de hogedruk 
klasse door 10 ploegen gestreden. 
Het eindresultaat was een mooie 3e 
plaats en beste (aanvalsploeg) van 
de dag. De landelijke finalewed-
strijd van afgelopen zaterdag werd 
door jeugdbrandweer De Bilt geor-
ganiseerd. Door de beste 10 teams 
uit Nederland werd om goud, zilver 
en brons gestreden. De jeugdbrand-
weer Goes werd uiteindelijke win-
naar en kampioen 2016

Wedstrijden
Hoofdleider jeugdbrandweer De 
Bilt Hans Kooij vertelt over de 
finalewedstrijd van afgelopen za-
terdag: ‘Het was ten eerste lastig 
om een geschikt wedstrijdobject te 
vinden. Na overleg met de directeur 
van Basisschool de Rietakker dhr. 
J. Buis gaf hij al snel akkoord om 
de school als wedstrijdlocatie be-
schikbaar te stellen. De wedstrijd-
ploegen kregen te maken met een 
scenario van een brand/-inbraak-

melding vanuit de basisschool. 
De conciërge van de school (in dit 
geval een lotusslachtoffer) consta-
teerde een daadwerkelijke brand, 
die hij poogde te blussen (hetgeen 
uiteraard niet lukt) en loopt hierbij 
brandwonden op. Politie en brand-
weer worden gealarmeerd en ko-
men in actie; bij de toegangsdeur 
van de school wordt de conciërge 
door politie en brandweer opgevan-
gen. Om het scenario een reëel ef-
fect te geven was er medewerking 
vanuit de politie, welke 2 agenten 
en een politievoertuig hebben in-
gezet. De wedstrijdploeg gaat met 
de gegeven informatie aan de slag 
en constateert na verkenning in de 
school meerdere brandhaarden, 
i.v.m. de indeling van de school 
en meerdere brandhaarden werd er 
door de bevelvoerder opgeschaald 
naar ‘middelbrand’. Hierop kwam 
een 2e blusvoertuig ter plaatse (dit 
waren de leden van jeugdbrand-
weer De Bilt). Door bepaling van 
juiste inzettactiek en inzicht van de 
bevelvoerder en manschappen was 
het mogelijk om de ‘brand’ binnen 
de voorgeschreven speeltijd van 35 
minuten te blussen en inzet af te 
ronden’.

Kinderzwerfboekdag 
op de Schaapskooi

Woensdag 5 oktober is het Nationale Kinderzwerfboekdag. In heel 
Nederland worden op deze dag kinderboeken uit ‘zwerven’ gestuurd. 
Ook Buurtboerderij de Schaapskooi doet mee! Kinderen worden op-
geroepen op 5 oktober gelezen kinderboeken daar te brengen. Het 
boek krijgt een zwerfsticker opgeplakt en kan beginnen aan een 
spannend zwerfavontuur.

De Kinderboekenweek start op 5 oktober. Kinderzwerfboek, een initiatief 
van Nationaal Fonds Kinderhulp, vindt dat er boeken moeten zijn voor 
álle kinderen. Lezen is namelijk cruciaal voor de ontwikkeling van ieder 
kind. Daarom roept KinderzwerfboekStation Buurtboerderij de Schaaps-
kooi (Melkweg 1 b in Bilthoven) kinderen op om op 5 oktober gelezen 
kinderboeken te brengen. Natuurlijk kunnen zij dan zelf een ander leuk 
boek uitzoeken om thuis te lezen en daarna weer uit zwerven te sturen.

KinderzwerfboekStation
Op Buurtboerderij de Schaapskooi is vorig jaar een Kinderzwerfboek-
Station opgericht door maatschappelijke stagiaires van Mens De Bilt. 
Kinderen halen hier een boek om thuis te lezen en laten het weer ergens 
achter voor een ander kind. Een zwerfboek kun je tegenkomen in wacht-
kamers, treinen, hotels, kinderboerderijen en natuurlijk een Kinderzwerf-
boekStation. Hier vind je ook de speciale zwerfstickers.
Zie  www.kinderzwerfboek.nl 

Groenhorst College is tegen pesten
Onder toeziend oog van de gehele school hesen vrijdag 23 september leerlingen samen met 

directrice Gerda Casteel van het Groenhorst College Maartensdijk de anti-pestvlag als 
afsluiting van de week tegen pesten. 

Er waren die week ver-
schillende initiatieven in de 
school. Mentoren gingen met 
leerlingen in gesprek over 
het onderwerp. Er werd een 
speeddate spel gespeeld om 
elkaar beter te leren kennen 
en bij informatiekunde werd 
aandacht besteed aan cyber-
pesten. Op het digibord van 
mevrouw Brouwers was het 
thema in beeld uitgewerkt, de 
leerlingenraad deelde anti-
pestbandjes uit en mevrouw 
Lammert ontwierp met de 
leerlingen een anti-pestvlag, 
waarop door de leerlingen en 
docenten een handtekening 
werd geplaatst. De school 
wilde hiermee een duidelijk 
signaal afgeven: ‘Wij zijn te-
gen pesten’. 

(Manon Dijkstra)

Nazomermarkt 
Het Zonnewiel 

De jaarlijkse nazomermarkt van Vrijeschool Het Zonnewiel was afge-
lopen zaterdag een groot succes. Dankzij het heerlijke zonnetje konden 
bezoekers volop genieten van eigengemaakte honing, vruchtensappen, 
maar ook handgemaakte poppen, antroposofische knuffels, kraamca-
deautjes, kunstwerken en nog veel meer. Verder kon men er boeken, 
edelstenen en allerhande cadeautjes vinden. In het ‘restaurant’ waren 
de tafels goed gevuld met de heerlijkste zelfgebakken taarten en ver-
schillende soorten drankjes. De kleintjes konden ballen gooien en bel-
lenblazen. Kortom: een heerlijke dag die volgend jaar zeker weer wordt 
herhaald. (Peter Schlamilch)

Nazomermarkt bij Het Zonnewiel in zomerse temperaturen.Leerlingen Tijn, Marvin, Jurrian en directrice Gerda Casteel. 
[foto Reyn Schuurman]

Geert Kroezen (rechts) en Ruud Venderbosch (links) namen zaterdag 
afscheid van de jeugdbrandweer De Bilt. Ruud gaat verder bij de 
brandweer De Bilt en Geert gaat zich richten op zijn studie en verlaat 
daarmee de brandweer. Beiden werden gehuldigd door locoburgemeester 
Madeleine Bakker. [foto Reyn Schuurman]

Middelbrand in de school! Jeugdbrandweer De Bilt is als tweede ploeg 
opgeroepen om bijstand te verlenen. (foto Arie van der Vlies)
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Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
4 oktober

2016

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

** U krijgt 33,34% korting op de totaalprijs

SPAAR MEE VOOR
GRATIS STICKERS
& ZACHTE KNUFFELS!

Acties zijn 
geldig t/m

2+1
GRATIS**Robijn

Alle soorten
3 stuks
van: 7.02 - 22.47
voor: 4.68 - 14.98

 Gelderse schijf, Italiaanse koteletto, kebab 
burger, BBQ karbonade of fi letlapje bistro
4 bakken van 400 gram
13.96

Alle combinaties 
mogelĳ k!

PICK & MIX!
4 bakken naar keuze

10.0010.0010.0010.
4 bakken

Per kilo 6.25

Park Villa 
Spaanse merlot of 
Zuid-Afrikaanse chardonnay  
Fles 0.75 liter
van: 4.99
voor: 2.49

2
soepel en 

rond

5
vol en 
rond

 50%
 korting

Per liter 3.32

GRATISGRATIS
 EXTRA

ZAKJE

STICK
ERS!

2+1
GRATISGRATIS

EXTRA

ZAKJE

STICK
ERS!
+

Leden open
atelier exposeren

Van vrijdag 30 september tot en met donderdag 17 november exposeren 
leden van het open atelier van de Stichting Mens de Bilt in Restaurant Bij 
de Tijd. Vertegenwoordiger Loes van Putten vertelt: ‘Bij de Stichting Mens 
De Bilt hebben we een open atelier en schilderen we met 10 dames al vele 
jaren met heel veel plezier. De gemiddelde leeftijd is 75 jaar. Eens in de 
twee maanden wordt ons werk beoordeeld door de kunstenaar Qassim Al-
saedy, die ons vroeger ook les heeft gegeven. Hij geeft adviezen en nieuwe 
inspiratie om nog beter ons best te doen. We werken met verschillende ma-
terialen en technieken. We vinden het heel leuk en spannend om in restau-
rant Bij de Tijd te exposeren’. De tentoonstelling is tijdens openingstijden 
van Bij de Tijd te bezoeken. Deze zijn van maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 19.30 uur. De ingang van het restaurant bevindt zich op de hoek 
van de Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg en Alfred Nobellaan.

Groei en Bloei-ledenavond
Dinsdag 4 oktober om 20.00 uur is 
er in De Koperwiek een ook voor 
niet-leden te bezoeken avond, over 
geneeskrachtige planten. Sinds de 
oudheid hebben mensen zich bezig-
gehouden met het beïnvloeden van 
hun geestelijk en lichamelijk wel-
zijn. De wetenschap, dat de natuur 
heilzame krachten bezit is bijna zo 
oud als de mensheid. Geneeskrach-
tige kruiden kunnen bijdragen aan 
een gezond lichaam. In deze lezing 
wordt een overzicht gegeven van 
de geschiedenis van geneeskrach-
tige kruiden, hun werkzame stoffen 
en de toepassingen in de natuur- en 
volksgeneeskunde.
(Aart Verhoef)

Leonurus Cardiaca (Hartgespan)
is een geneeskrachtige plant. 

Harry Sacksioni 
in Het Lichtruim

Op vrijdag 14 oktober geeft de meestergitarist Harry Sacksioni in theater 
Het Lichtruim zijn (try-out) concert Once Upon a Time... In dit gloednieu-
we programma laat hij op verschillende gitaren zijn eigen versies klinken 
van Once Upon a Time in the West, The Pink Panther, The Sting, James 
Bond en andere beroemde filmmelodieën. Daarnaast vertolkt hij volop 
oorspronkelijk werk. Zijn eerste roem verwierf Sacksioni rond 1970 door 
zijn samenwerking met Herman van Veen. Al spoedig bouwde hij verder 
aan een solocarrière. In 2016 werd hij voor de vierde maal achtereen uit-
geroepen tot Beste Akoestische Gitarist van de Benelux. Dit concert is 
onderdeel van een gloednieuw initiatief van Het Lichtruim. Dit seizoen 
maken 10 professionele theatervoorstellingen die door Nederland toeren, 
een extra stop in Bilthoven. Emile Schra programmeerde nieuwe produc-
ties èn voorstellingen die eerder met groot succes elders speelden: theater 
voor kinderen, ouders, grootouders, jongeren en volwassenen. Een mooie 
gelegenheid om lokaal gerenommeerde theatermakers aan het werk te zien 
en te horen. Zie www.theaterhetlichtruim.nl voor meer info

Harry Sacksioni speelt dichtbij.

Lezersactie
Er is een beperkt aantal gratis kaarten beschikbaar voor lezers 
van De Vierklank. Stuur een mail naar info@vierklank.nl om 
hier kans op te maken. 
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Europees kampioen panna in Bilthoven
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 24 september vertoonde viervoudig Nederlands en Europees kampioen, Mo Boutaka 
uit Amsterdam, zijn razendsnelle straatvoetbalkunsten voor het toegestroomde publiek, 

op een pannaveldje achter de Kwinkelier.

Mo vertoonde niet alleen zijn bal-
kunsten, maar ook mochten de kids 
hem proberen af te troeven. Winnnen 
van deze kampioen straatvoetbal, 
bleek echter te hoog gegrepen voor 
zijn tegenstanders. Deze balvirtuoos 
was zo snel met de bal, dat menig-
een niet het flauwste benul had, waar 
de bal zich nu weer bevond. 

Promotie
Al op jonge leeftijd had Mo Bouta-
ka veel gevoel voor de bal. Hij 
groeide op aan het Boerhaveplein 
in Amsterdam, waar hij er achter 
kwam dat voetbal zijn leven is. Na 
een kortstondige voetbalcarrière, 
waarbij hij een enkelbreuk opliep, 
hervond hij het plezier in voetbal op 
straat en op pleintjes. Zijn vriendin 
vertelt: ‘Panna is een razendsnelle 
vorm van straatvoetbal, waarbij het 
door de benen spelen van de bal het 
ultieme doel is. Hij geeft niet al-
leen freestyle shows weg op aller-
lei evenementen door heel Neder-
land, maar gaat ook beurzen langs 
om zijn sport te promoten’. En dat 
doet hij goed. Overal waar Boutaka 
zijn kunsten vertoont, verschijnen 
drommen kids en wordt straatvoet-
bal populairder. Boutaka’s vriendin 
vervolgt: ‘Mo is continu met zijn 
sport bezig, niet alleen straatvoet-
bal, maar ook in Amsterdam waar 
hij speelt in de zaal bij AORC/Lebo 
Vastgoed, dat sinds dit seizoen uit-
komt op het hoogste zaalvoetbal-

niveau in Nederland, de topdivisie. 
Daarvoor speelde hij zaalvoetbal 
bij ZVV Hilversum’. 

Toernooien
De panna-king won in 2006 en 
2010 het NK Panna Knock Out en 
in 2007 en 2008 haalde hij de finale 
van dit bekende toernooi. Hij be-
heerst alle trucs van het straatvoet-
bal en de Bout-Akka draagt zelfs 
zijn naam. Naast al zijn activitei-
ten binnen Nederland en zelfs ver 
daarbuiten was hij al vele malen te 
bewonderen op televisie, onder an-
dere in Hart van Nederland en SBS 
Sportmagazine. Verder was Bouta-

ka te zien in videoclips van Ali B, 
The Partysquad en Lazarus. 

Maatschappelijk
Behalve het geven van demonstra-
ties op diverse evenementen, runt 
Mo Boutaka een voetbalschool op 
het Boerhaaveplein in Amsterdam, 
voor jeugd uit de buurt: de Lau-
reus PannAcademy. Ondersteund 
door Laureus Nederland en Sport-
service Nederland helpt hij jonge, 
talentvolle spelers naar een betere 
toekomst. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is onder andere het voeren 
van gesprekken over allerlei maat-
schappelijke onderwerpen. 

Giga Kangoeroedag 
door Kees Diepeveen

In het kader van de Nationale Sportweek vond afgelopen woensdag. de Giga Kangoeroe-dag plaats 
op het heropende en vernieuwde sportpark van korfbalvereniging Nova in Bilthoven. Voor bijna 700 

kinderen van 4 en 5 jaar werd een feestelijke sport- en spelletjesdag georganiseerd. De buurtsportcoaches 
van Mens de Bilt organiseerden in de middag een bootcamp voor de jeugd van 6 tot 10 jaar.

De GIGA Kangoeroedag is tij-
dens de Nationale Sportweek 2016 
op meerdere plaatsen in Neder-
land georganiseerd. De Nationale 
Sportweek is een initiatief van het 
NOC*NSF met als doel sporten 
en bewegen te promoten. Nova 
heeft bewust gekozen om voor de 
lagere groepen uit het onderwijs 
een sport- en spelletjesdag te or-
ganiseren omdat deze leeftijdsca-
tegorie vaak buiten de wervende 
activiteiten van sportverenigingen 
valt. Voor Nova tevens een mooi 
moment om het vernieuwde sport-
complex in gebruik te nemen dat in 
samenwerking met de gemeente De 

Bilt en beachvolleybalclub Irene is 
gerealiseerd. 

90 vrijwilligers
Er deden 10 scholen uit Bilthoven, 
De Bilt, Groenekan en Den Dolder 
mee aan de sportdag. Nova heeft 90 
vrijwilligers ingezet om deze dag 
te kunnen organiseren. Zij kregen 
daarbij ondersteuning van studen-
ten van de sportopleiding van het 
ROC Amersfoort en van stagiaires 
uit de gemeente De Bilt in het kader 
van hun maatschappelijke stage. De 
sportdag werd in drie shifts gehou-
den omdat het niet mogelijk is om 
700 kinderen tegelijk te begeleiden. 

Blije gezichten
Om 9.00 uur opende sportwethou-
der Madeleine Bakker het evene-
ment door samen met een aantal 
kinderen een korfbalgoal te maken. 
Daarna dansten alle kinderen en-
thousiast mee tijdens de warming-
up. Vervolgens volgden de kinde-
ren in kleine groepjes een parcours 
met sporten en spelletjes. Alle groe-
pen kregen van Nova speciale Giga 
Kangoeroeshirts met verschillende 
kleuren, zodat alle groepen goed 
herkenbaar waren en er voortdu-
rend overzicht was waar de groe-
pen zich bevonden. De spelletjes 

duurden 6 minuten. In totaal wer-
den 9 spelletjes afgewerkt waarbij 
het accent ligt op gooien, richten, 
mikken vangen, timen enz. Aan de 
blije gezichten van de kinderen was 
te zien dat ze het erg naar hun zin 
hadden. Na ruim een uur sporten 
maakten de kinderen plaats voor de 
tweede groep. 

Bootcamp
In de middag werd door de buurt-
sportcoaches van Mens De Bilt 
voor 50 kinderen van 6 tot 10 jaar 
een Bootcamp georganiseerd op het 
veld tegenover het gemeentehuis. 
Bootcamp is het in teamverband 
sporten in de buitenlucht, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van obsta-
kels. In dit geval was er een cros-
sparcours uitgezet en een parcours 
over een touwbaan waarbij de kin-
deren één op één begeleid werden 
door coaches. De Bootcamp werd 
geopend met een originele war-
ming up onder begeleiding van 
buurtsportcoaches en stagiaires van 
ROC Amersfoort en Biltse middel-
bare scholen. 

Hooibalen
In twee groepen van 25 kinderen 
werd de touwbaan afgewerkt en 
werd tweemaal het crossparcours 

afgelegd. Beide circuits zijn aan-
gelegd door de buurtsportcoaches. 
De kinderen moesten hierbij on-
der obstakels door tijgeren, over 
houtblokken springen, over hooi-
balen en stapels pallets klaute-
ren, zware autobanden omgooien, 
evenwichtsoefeningen doen en als 
afsluiting een zeepbaan nemen. 
Het was een hele inspanning voor 
de kinderen waarbij elk kind in 
zijn eigen tempo het parcours kon 
afwerken, aangemoedigd door de 
coaches van MENS De Bilt, stagi-
aires en ouders. 

Drijfnat
De zeepbaan werd niet door alle 
kinderen genomen zoals de be-
doeling was. Hoewel prima weer 
was het voor een aantal kinderen 
niet zo aantrekkelijk om op hun 
buik over de zeepbaan te glijden. 

Veel kinderen hadden geen droge 
kleding bij zich. De meeste kinde-
ren trokken zich daar niets van aan 
en namen de zeepbaan meerdere 
keren. Na afloop waren de kinde-
ren moe maar voldaan en konden 
trots zijn op hun prestaties.

FC De Bilt loopt 
achter de feiten aan

Het weerzien met oude bekende CSW liep uit op een deceptie. FC De 
Bilt liep de hele wedstrijd achter de feiten aan en ging uiteindelijk met 
5-1 op de broek naar huis. 

Na de overwinning op Amstelveen vorige week leek er weer wat vertrou-
wen te zijn binnen de ploeg van Gerrit Plomp. Het was echter duidelijk dat 
het een lastige wedstrijd zou gaan worden tegen CSW. De club uit Wilnis 
is het afgelopen seizoen gedegradeerd uit de 1e klasse, nadat ze het seizoen 
daarvoor kampioen waren geworden in de 2e klasse. Dat het lastig ging 
worden tegen CSW was al heel gauw terug te zien op het veld. Door on-
oplettendheid in de achterhoede was het na 3 minuten spelen al 1-0 voor 
de thuisploeg. 

Alles of niets
De Bilt probeerde de wedstrijd wel naar zich toe te trekken, maar kon geen 
vuist maken tegen een heel degelijk CSW; het was voor rust eigenlijk al 
klaar. CSW scoorde namelijk nog tweemaal, waarbij de verdediging er 
wederom niet sterk uitzag. Met een 3-0-ruststand werden de kleedkamers 
opgezocht. Er kunnen dan twee keuzes gemaakt worden: schade beperken 
of alles of niets spelen om eventueel nog een puntje er uit te slepen of om 
in ieder geval de wedstrijd met een beter gevoel af te sluiten. Het leek er op 
dat De Bilt voor het laatste had gekozen. FC De Bilt begon fel en scherp 
aan de tweede helft en maakte al snel na rust de 1-3. Verdediger Kevin de 
Haas kwam mee op en hij zorgde er voor dat er weer hoop in het elftal 
kwam. De Bilt probeerde door te drukken, maar kreeg al heel snel het dek-
sel op de neus. Een counter van CSW werd afgerond waardoor het laatste 
beetje hoop de prullenbak in kon. Hierna was het een verloren wedstrijd. 
De Bilt probeerde de schade te beperken en CSW vond het allemaal wel 
prima. Uiteindelijk werd er nog één doelpunt toegevoegd door CSW waar-
door De Bilt met een 5-1 nederlaag naar huis ging. 

Verschil
Na 4 wedstrijden spelen heeft FC De Bilt slechts 3 punten weten te pakken. 
Daardoor staat het op dit moment op de 13e plek. De volgende ontmoe-
ting is thuis tegen AMVJ. Vorig seizoen was dit een tegenstander in de 
nacompetitie. AMVJ trok toen aan het langste eind. De wedstrijd begint 
om 14.00 uur.

Badminton Bedrijven Toernooi 
Voor de 17e keer organiseert SV Irene Badminton het ‘Badminton Bedrij-
ven Toernooi’. Het toernooi staat in het teken van sportief en gezellig net-
werken. Deelnemers maken er een gezellig bedrijfsuitje van met lekker 
sporten en daarna een hapje en drankje. De meeste deelnemers komen uit 
de regio. Het toernooi vindt plaats op vrijdag 14 oktober om 20.00 uur in 
de Kees Boekehal op de Kees Boekelaan 18 in Bilthoven. (naast de Werk-
plaats Kindergemeenschap) inschrijven kan per e-mail; lasmar@field-
coach4sales.nl of tel. 06 30625006 Mo is Europees kampioen en toont graag zijn skills aan het aanwezige 

publiek.

Het viel niet mee om in je eentje een zware autoband om te gooien. De 
buursportcoaches knepen een oogje dicht wanneer de kinderen dit samen 
deden.

Een bal vangen is lang niet altijd 
gemakkelijk.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tuintafel 150 x 90 CM, antra-
ciet aluminium frame, zwart 
glazen blad, €40,00. Tel. 
06-45273641, de Bilt

Computertafel 90 x 60 cm, 
lichtgrijs aluminium frame 
met melkglazen bladen waar-
van een uitschuifbaar, €25,00. 
Tel. 06-45273641, de Bilt

2 antraciet aluminium stan-
den tuinstoelen met mooie 
kussens, samen €30,00. Tel. 
06-45273641, de Bilt

Schuuropruiming: 2 nette 
bistrostoeltjes inklapbaar. 
Houtwerk in goede staat, 
€30,00 samen. Zgan bam-
boe ligstoel €30,00. Tel. 
06-16276013

Lichtgewicht ABS attache-
koffer zgan. veel opberg-
ruimte. lichtgrijs. €30,00. Tel. 
06-16276013

IJsmachine en boekjes met 
ijsrecepten. Bijhorend koel-
element in de vriezer en vol-
gende dag ijs maken ! €18,00. 
Tel. 06-16276013

Z.g.a.n. Samsonite beau-
tycase, kleur groen. Prijs 
€40,00. Inl. 06-10119383.

Bedombouw (grenenhout) 
200 x 140 cm. Gratis af te 
halen. svp van tevoren bellen 
06-45007094

Kwalitatief zeer mooie 
kledingkast Marijn – 2 
schuifdeuren, roomwit 
lxbxh:165x62x202 cm. 
€49,00. Tel. 035-5772013

Grenen studeer-, eet- of werk-
tafel. Nieuw! lxbxh: 120 x 75 
x 75 cm. Kan, indien gewenst, 
in iedere kleur geschilderd 
worden. €49,00. Tel 035-
5772013

Magnetron Samsung M746 – 
bijna niet gebruikt, ontdooi-
en-verwarmen. €49,00. Tel. 
035-5772013

Trapladder Altrex 2x13 tre-
den. €49,50. Tel. 06-55563039

2 moderne vierkante fauteuils 
z.g.a.n., beige lederlook. 
€30,00 Tel. 030-2203659

2 plastis gieters + sproeiers 
inh. p/st 10 liter, p/st €3,00. 
Tel. 0346-212492

Nieuw fotoalbum lichtgroen,. 
€4,00. Tel. 0346-212492

Kindertoiletbril Curver, 
nieuw, wit.€4,00. Tel. 0346-
212492

Paardrijbroek maat 140 en 
146 €5,00 p/st. Tel. 0346-
262662

Zg.a.n. 2 pers. Intex luchtbed 
met velours bovenlaag,. Hoog Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Informatie 06-15378676, 
www.jouwwerk.nu 

Uitzendbureau JOUWWERK 
vraagt Helpende (+), 
Verzorgende IG en Verpleeg-
kundige voor incidentiele 
diensten voor verschillende 
zorginstellingen in de regio. 
Info 06-15378676, www.
jouwwerk.nu 

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Tel. 06-42417376

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

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

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

model met inbouwpomp in 
opbergtas €30,00. Tel. 0346-
214065 of 0629506849

Zit Whinny the Phoo beige 
60 cm heeft alleen v,. sier 
gestaan €12,50. Tel. 0346-
214065 of 0629506849

Verzilverde kubus spaar-
pot met beestjes figuurtjes 
€10,00. Hout trolly op wiel-
tjes 38cm voor buiten of 
binnen. Tel. 0346-214065 of 
0629506849

T..k. makkelijk en handig 
maxi-cosy €17,50. Tel. 0346-
243758

T.k. Bonsai boekje van Harry 
Tomlinson ziet er nog netjes 
uit,. €5,00. Tel. 0346-243758

T.k. nieuwe poffertejs bakplaa 
nog in de verpakkking €7,50. 
Tel. 0346-243758

Mooi Judopak maat kleine 
140 (128-140) incl. emb. 
Judokan. Prijs €20,00. Tel. 
0625558766

Te koop gevraagd
Te koop gevraagd: gebruikte 
zeis. Tel. 0346-213198

Activiteiten
JEMAKO inloopmomenten. 
Simpel en snel schoonmaken 
met sterke doeken en vezels 
en zuinige en milieuvriende-
lijke reinigers. Welkom op 
donderdag 29 september van 
10.00-12.00u en op dinsdag 
04 oktober van 14.00-17.00u  
bij zelfstandig Jemako dis-
tributiepartner Willie van 
Voorst, Distelvink 48 in 
Maartensdijk

Ongehuwde man, 72, zoekt 
een vriendschappelijke relatie 
met een vrouw om af en toe 
samen ergens te gaan eten, 
wandelen of iets leuks te 
doen. Tel. 035-5771297.

Fietsen/ brommers
Fiets Gazelle 3 versn. €35,00. 
Tel. 0655563039

Personeel gevraagd
Gezocht: MANUSJE van 
alles op afroepbasis; o.m. 
wassen/chaufferen van auto’s, 
klusjes in/om huis en in tuin 
enz. Reacties met korte per-
soonsbeschrijving en gewens-
te netto vergoeding per uur: 
pc@2caroline.nl

Uitzendbureau JouwWerk 
is op zoek naar SERVICE-
DIENSTMEDEWERKERS 
voor een Stichting in H'sum. 
Uren in overleg, maar flex 
inzetbaar. Info 06-15378676, 
www.jouwwerk.nu 

Uitzendbureau JouwWerk 
zoekt RESTAURANT-
MEDEWERKERS voor een 
Stichting in H'sum. Min 8 
max 16 uur pw, ook week-
end. Info 06-15378676, www.
jouwwerk.nu

Uitzendbureau JouwWerk  
zoekt HUISHOUDELIJKE 
medewerkers voor een 
Stichting in H'sum. Min 8 
max 24 uur pw, ook week-
end. Info 06-15378676, www.
jouwwerk.nu 

Uitzendbureau JouwWerk 
zoekt medewerkers 
KEUKENDIENST voor 
instelling in H'sum. 

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

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

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

Refurbished en tweedehands computers en laptops met 
garantie. Inclusief installatie. Bezorging gratis aan huis in de 
hele gemeente. www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 
0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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

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

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

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

Te Huur 270m2 verwarm-
de OPSLAGRUIMTE in 
Westbroek. Tel: 06-15031638

Te huur 233m2 verwarm-
de OPSLAGRUIMTE in 
Westbroek. Tel: 06-15031638

http://www.mrte.info : een 
amateuristisch indelingsmo-
del voor een systematisch 
woordenboek

THUISKAPSTER Karine. 
Bel voor een afspraak 
06-33915169 geknipt voor 
thuis

Gezocht. Iemand met een 
METAALDETECTOR die 
kan zoeken naar een verloren 
trouwring. Tel. 030-2254100

Leren consuminderen
Donderdagmorgen 29 september start een nieuwe 
Budgetkring De Bilt. Budgetkring De Bilt is een 
gratis werkgroep die tweewekelijks 15 keer bij el-
kaar komt in de bibliotheek in het Lichtruim, Bilt-
hoven. Wil je op een lichtvoetige manier goed met 
geld en met jezelf leren omgaan en natuurlijker 
leven, waag dan de eerste stap en meld je aan. Kijk 
op www.budgetkring.nl voor meer informatie. En 
mail dan naar debilt@budgetkring.nl of bel Arland 
Swaak 06 1917 7318 of Marieke van Nimwegen 
06 4022 1683. Je kunt Budgetkring De Bilt ook 
vinden op Facebook.

Blowing in the Wind

Singer-songwriters Julian Bingham 
(Australie) en Gitta de Ridder (GB/
NL)   treden op in Het Lichtruim 
op vrijdag 30 september van 20.00 
- 22.00 uur. Zie ook www.theaterhet-
lichtruim.nl

Open dag Dierenkliniek De Bilt

Op zaterdag 1 oktober is het Lan-
delijke Open Dag van de dierenart-
sen. Dierenkliniek De Bilt opent de 
deuren aan de Alfred Nobellaan 441 
tussen 11.00 en 14.00 uur. Er is een 
kleurwedstrijd voor kinderen en een 
rondleiding door de praktijk. Ook zal 
de winnaar van de Facebook Foto 
wedstrijd bekend gemaakt worden.
 

In Between Café 

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 3 oktober van 9.30 tot 11.30 
uur weer een bijeenkomst in Wijkres-
taurant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14, De Bilt. 
Voor meer informatie: inbetween-
cafedb@gmail.com.

Inloopmiddag in De Furs

Donderdag 29 september organiseert 
de Stichting Welzijn Bewoners Lage 
Vuursche een inloopmiddag voor 
ouderen. Er is muziek van de heer 
Jack Visser uit Baarn en er zullen 
gezellige, herkenbare liedjes gespeeld 

worden. Tussendoor wordt een aan-
tal rondjes bingo gespeeld met leuke 
prijzen. Het dorpshuis ‘De Furs’ is 
open vanaf 13.30 uur en de middag 
begint om ongeveer 14.00 uur en 
eindigt om plm. 16.00 uur. 

Verrassingstocht voor  
fietsliefhebbers

Dinsdag 4 oktober is er bij de Maar-
tensdijkse fietsclub een verrassings-
tocht, verzorgd door Henny en Cors. 
De Fietsclub bestaat uit fietslief-
hebbers, die dagtochten maken in 
de omgeving van Maartensdijk. 
De start is om 9.45 uur met een 
kopje koffie/thee in de ‘Ontmoe-
tingsruimte’ van het Servicecen-
trum Maartensdijk, Maertensplein 
96 Maartensdijk, waarna om plm. 
10.00 uur de tocht gaat beginnen. 
Lunchpakket meebrengen. Voor 
meer informatie en/of aanmeldin-
gen: Servicecentrum Maartensdijk, 
tel: 0346 214161 en/of servicecen-
trummaartensdijk@mensdebilt.nl 

Eenmansoperette

Op verzoek speelt Steef de Jong 
opnieuw ‘Groots en Meeslepend wil 
ik leven’, het eerste deel van zijn 
eenmans-operette-trilogie. De voor-
stelling, die zich geheel afspeelt in 
een kartonnen doos, staat op don-
derdag 29 september om 20.00 uur 
in Theater het Lichtruim. Zie ook 
www.theaterhetlichtruim.nl
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SVM verspeelt gelijkspel
Dat de Maartensdijkse trots pas na 15 minuten spelen het eerste kansje creëerde was 

veelzeggend voor de eerste helft. Geen moment werd SVM gevaarlijk. Odysseus zette met snel 
en gevaarlijk combinatiespel de SVM-verdediging onder zware druk. Mede dankzij vrouwe 

fortuna en goed keeperswerk van Stijn Orsel werd de nul vastgehouden. 

Met name het middenveld van de 
thuisploeg kreeg geen grip op het 
spel. Diederick Hafkemeijer (ge-
blesseerd) werd hier node gemist. 
Dat SVM door een afstandsschot 
van Sjoerd Burgers op voorsprong 
kwam had niemand verwacht. De 
weer talrijke toeschouwers hoopten 
dat SVM meer grip op de wedstrijd 

zou krijgen, maar zagen alleen 
maar een wel hard werkend SVM. 
Odysseus werd steeds gevaarlijker 
en scoorde de verdiende gelijk-
maker. Dat het na 45 minuten nog 
gelijk stond kon Odysseus zich zelf 
verwijten. SVM kwam in de eerste 
helft niet verder dan 3 schoten op 
het vijandige doel.

Voorsprong
De tweede helft was nog maar net 
begonnen of goudhaantje Mike de 
Kok zette SVM op een 2-1 voor-
sprong. Maar ook in de tweede 
helft kreeg de geelblauwe formatie 
geen grip op het spel van Odysseus. 
Door chaos in de SVM-verdediging 
maakte na een klein kwartier spelen 
Odysseus de gelijkmaker. Af en toe 
kwam SVM wel gevaarlijk voor de 
keeper van Odysseus. 
Door een onnodige overtreding in 
de 90e minuut scoorde Odysseus 
de 3-2. SVM probeerde het nog wel 
maar liet de winst aan het betere 
Odysseus. 

Stand
De Maartensdijkse formatie is 
inmiddels afgezakt naar de mid-
denmoot van het rechter rijtje met 
8 punten achterstand op koploper 
IJFC. A.s. zaterdag gaan de Maar-
tensdijkers naar de aanvoerder van 
het rechter rijtje Lopik, dat inmid-
dels 1 punt meer vergaarde dan 
SVM. 

DOS blijft koploper
Ook in de vierde wedstrijd in de Overgangsklasse bleef DOS ongeslagen. Door een verdiende 

19-14 thuisoverwinning op Heerenveen blijven de Westbroekers koploper.

Coach Steven Brink dacht met de terugkeer van de 
herstelde Jeroen Groot voor het eerst deze competitie 
over een fitte selectie te kunnen beschikken. Helaas 
ging dit niet door want Eline Geurtsen bleek niet fit 
genoeg om te starten. Zij werd vakkundig door Mar-
jolein van Zijtveld vervangen. Jeroen Groot gaf zijn 
eerste optreden glans met zes doelpunten.

Lange Friezen
Na een gelijk opgaand begin pakte Heerenveen bij 2-3 
een voorsprong. DOS had in de beginperiode teveel 
één-schots-aanvallen en moest even wennen aan het 
lengteoverwicht bij de Friese heren. Dit werd goed 
opgelost, waarna de thuisploeg kon bouwen aan een 
voorsprong. Het verschil met voorgaande wedstrijden 
werd vooral verdedigend gemaakt. Er werd geconcen-
treerd verdedigd en weinig ruimte weggeven. De Frie-
zen hadden moeite om onder deze druk uit te komen.

krachtsverschil 
Na een ruststand van 9-6 kwam in de tweede helft de 
overwinning geen moment in gevaar. De voorsprong 
schommelde tussen de vier en vijf doelpunten. DOS 
bleef geconcentreerd en wist nog tienmaal de korf te 
vinden. De uiteindelijk ruime overwinning van 19-14 
gaf een terechte afspiegeling van het krachtsverschil. 
DOS blijft met dit resultaat koploper met slechts één 
verliespunt. Drie ploegen staan hier een puntje achter 
waaronder de tegenstander van volgende week, Wit-

Blauw uit Kampen. DOS speelt a.s. zaterdag om 15.30 
uur in Kampen.

TZ kan geen vuist 
maken

In de vierde speelronde moesten de korfballers van TZ uit Maar-
tensdijk het opnemen tegen koploper KV Wageningen. Vorige 
week speelde TZ een prima wedstrijd tegen AW DTV, het was te 
hopen dat die lijn doorgetrokken kon worden naar deze wedstrijd.

De start was echter niet zoals de thuisploeg voor ogen had. Het spel was 
slap en de kansen die gecreëerd werden, werden zonder overtuiging 
genomen. TZ mag het zichzelf kwalijk nemen dat het bewegingstempo 
en de intensiteit te laag waren. Wageningen kwam gemakkelijk tot het 
schot en rondde prima af. Na de openingsfase verbeterde het spel van 
de thuisploeg; in ieder geval kwam er meer energie in het spel. De ach-
terstand kon niet verkleind worden, maar de scores gingen nu gelijk op. 
Bij rust stond het 7 – 12.

Na rust
In de tweede helft heropende TZ de score. In de vervolgfase stond de 
verdediging van TZ prima maar helaas was de afronding te matig om 
de wedstrijd weer spannend te maken. Er zaten best aardige aanvallen 
tussen, maar over het geheel genomen was het onvoldoende. Wagenin-
gen nam vervolgens verder afstand en eindigde wedstrijd in 15 – 23.

Aanknopingspunten
Volgende week zal TZ beter voor de dag moeten komen. Er zijn ge-
noeg aanknopingspunten voor een goed resultaat. Het zal echter niet 
nog een keer mogen gebeuren dat de ploeg te weinig energie op de mat 
legt. Dit heeft effect op de afronding, getuige het weinige aantal doel-
punten afgelopen zaterdag. Daarnaast worden in de uitvoering van de 
individuele taken teveel fouten gemaakt. Dit resulteert in passfouten en 
verloren rebounds die niet nodig zijn. Werk aan de winkel - dus -, maar 
de overtuiging mag er zijn dat er genoeg kwaliteit is.

Een spelmoment uit de wedstrijd tegen de koploper. (foto Hester Ploeg)

Salvodames 
openen met winst

Het was hard werken voor de dames maar uiteindelijk gaf de 
vijfde set de doorslag voor Salvo, waardoor de eerste wedstrijd 

met een 3-2 overwinning afgesloten werd.

De dames van Salvo openden heel sterk in de eerste set. Tegenstan-
der Alfa Leos was niet bij machte om echt tegenstand te bieden. Salvo 
speelde gevarieerd en met een goede service werd de eerste set gemak-
kelijk met 25-17 gewonnen. De tweede set was Alfa Leos los en ont-
stond er een echte wedstrijd. Het tweede deel van de set kenmerkte zich 
in de slotfase door lange rally’s. Omdat Salvo meer rally’s won werd 
ook deze set gewonnen met 25-22. 

Aanvalskracht
Het beeld bleef hierna hetzelfde. De partijen waren geheel tegen elkaar 
opgewassen maar het was nu de tegenstander, die op het laatst de derde 
set wist te winnen met 22-25. Een zelfde beeld gaf de vierde set. Het 
spel golfde op en neer en ondanks de hartstochtelijke aanmoedigingen 
van het publiek kwamen de Maartensdijkse dames aanvalskracht te kort 
om de set, die naar Alfa Leos ging met 22-25 te winnen. In de vijfde 
beslissende set was het weer Salvo dat de dienst uitmaakte. Door een 
indrukwekkende serviceserie van Nicole Visscher liep Salvo uit naar 
een 11 - 4 voorsprong om vervolgens de set met 15 - 4 te winnen. Op 1 
oktober spelen de dames om 17.00 uur tegen Armixtos in sportcentrum 
de Pijp in Amsterdam. De heren speelden 26 september in Haarlem 
tegen Spaarnestad. 

NOVA pakt koppositie
Na drie overtuigende winstpartijen ging Nova op bezoek bij Dindoa (Ermelo). Deze ploeg 
wist tot vandaag, als degradant uit de 1e klasse, eveneens de volle buit te pakken. In een 

wedstrijd die door Nova vanaf het eerste fluitsignaal gecontroleerd werd, bleek een ijzersterke 
verdediging voldoende voor de winst en koppositie: 11-13.

Onder uitstekende weersomstandig-
heden startte de wedstrijd tussen bei-
de koplopers lichtelijk gespannen. 
Nova begon aanvallend onrustig en 
zocht onnodig veel de korfzone op. 
Dindoa was daardoor ook in staat 
om redelijk wat schoten met inzak-
kende verdedigers weg te plukken. 
Aan de overzijde daarentegen bleek 
al direct dat Dindoa weinig tot niets 
kon creëren. Job Paauw opende na 

10 minuten spelen de score van af-
stand en prikte na ruim een kwar-
tier spelen ook de 0-2 door de korf. 
De daaropvolgende aanval van de 
thuisploeg leverde direct een score 
op uit een vrije bal (1-2). Nova hield 
continu het initiatief, maar zocht te 
weinig naar de vertrouwde combi-
naties aan de buitenkant. Via 2-4 en 
3-5 werden de kleedkamers met een 
magere 4-6 ruststand opgezocht. 

Achterveld
Aanvallend moest het scherper in 
de afronding en meer door het ach-
terveld. Dat pakte de Biltse forma-
tie in de eerste 10 minuten van de 
2e helft goed op. Door drie scores 
op rij werd de marge ruimer: 4-9. 
Kort daarna liet Dindoa pas weer 
een score noteren en ook dit was 
geen veldgoal, maar een strafworp. 
Aranka Akkermans bracht met haar 

tweede doorloopbal Nova op 5-10 
en Inge van Eck schoot Nova van 
afstand naar 5-11. Dindoa kroop te-
rug tot 9-11 en even leek het weer 
een wedstrijd te worden. Een vrije 
bal van Jaco Schippers maakte ech-
ter aan alle illusies een einde: 9-12. 

Nova miste in de eindfase nog zelfs 
twee strafworpen, maar kon zich 
dat permitteren en de wedstrijd ge-
controleerd uitspelen. Eindstand: 
11-13. Zaterdag 1 okt. komt Oranje 
Nassau uit Amsterdam op Sport-
park Larenstein. Aanv. 15.30 uur.

Vier verdedigers van Odysseus worden ingezet om SVM het scoren te 
beletten. [foto Henk van de Bunt]

Anouk van Brenk was tweemaal trefzeker.
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advertentie

advertentie

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

Vogelaars massaal naar buiten 
om vogeltrek te zien

Heel Europa telt vogels op zaterdag 1 oktober
door Henk van de Bunt

Tienduizenden vogelaars over heel Europa trekken er zaterdag 1 oktober op uit om zoveel 
mogelijk vogels te zien en te tellen. Hun activiteiten maken deel uit van de Euro Birdwatch 
van BirdLife International. In Nederland doen die dag meer dan 150 vogelwerkgroepen en 

telgroepen mee, verspreid over ongeveer 150 locaties in ons land. 

De vogeltrek komt aan het begin 
van de herfst echt op gang. Van-
uit het noorden van Europa trek-
ken vogels massaal door ons land, 
op zoek naar een goede plek om 
te overwinteren. Op alle plaatsen 
waar de vogeltrek goed te zien is, 
tellen vogelaars op 1 oktober a.s. de 
verschillende soorten en hun aan-
tallen. Die dag komt je dus in heel 
Nederland vogelaars tegen, gewa-
pend met verrekijker en telescoop.

Vogelaars
Vogelwacht Utrecht werd in 1958 
opgericht. De vereniging telt circa 
850 leden. Binnen de vereniging 
houdt men zich bezig met vogel-
studie, vogelbescherming en met 
educatie. Leden zijn zowel begin-
nende als ervaren vogelaars. Maar 
er is ook een groep even enthou-
siaste mensen die daar qua niveau 
tussenin zit. Iedereen die in het wild 

levende vogels en hun leefomge-
ving belangrijk vindt, is welkom. 
Het werkterrein van de Vogelwacht 
Utrecht omvat de gehele provincie. 
Dat is een groot gebied en daarom 
zijn er zes afdelingen (waaronder 
De Bilt/Zeist), die op regionaal ni-
veau activiteiten organiseert. 

Tellen
Anton Schortinghuis is coördinator 
van de (Biltse) telgroep: ‘In prin-
cipe wordt er, gedurende de trek, 
iedere zaterdag vanaf een halfuur 
voor zonsopgang geteld. Er wordt 
in ieder geval tien kwartier lang ge-
teld, maar doorgaans blijven we wat 
langer zitten. Daarnaast zijn er ook 
midweekse tellingen. De trektellers 
van de Jacobssteeg vormen een ge-
zelschap van zo’n 30 personen. Het 
zijn veelal mensen uit de gemeente 
die het leuk vinden om de vogeltrek 
van dichtbij mee te maken. Natuur-

lijk kan dat ook vanaf een balkon 
maar een prachtige plek, zoals aan 
de Biltse Grift heeft veel charme. 
Meer dan 20 jaar zat deze groep op 
de renbaan in de Uithof; sedert drie 
jaar zijn we neergestreken aan de 
Jacobssteeg’. 

Zonsopgang
‘De trektellers beginnen vaak voor 
zonsopgang. Niet zelden lopen 
de reeën nog in het veld. Het gaat 
natuurlijk vooral om de vogels. 
Vogeltrek is in hoge mate onvoor-
spelbaar. De weersomstandigheden 
beïnvloeden de reislust van de vo-
gels. Toch zijn er ook patronen te 
herkennen. In augustus vliegen de 
gele kwikstaarten. De graspiepers 
komen eind september, de vinken 
en koperwieken zijn oktoberpas-
santen; kleine en wilde zwanen 
vliegen in november. Extra motive-
rend zijn de krentjes die opduiken: 

een visarend, een zwarte ooievaar 
of een groep kraanvogels’.  
 
Succes
De Euro Birdwatch is elk jaar weer 
een groot succes. Tienduizenden 
vogelaars doen mee, verspreidt over 
minstens 36 Europese landen. Aan 
het einde van zaterdagmiddag 1 ok-
tober verzamelt Vogelbescherming 
Nederland in samenwerking met de 
vogeltrekwebsite www.trektellen.
nl de gegevens uit Nederland. Vorig 
jaar telden de vogelaars gezamen-
lijk 316.313 vogels en werden er 
190 soorten waargenomen. Tijdens 
voorgaande edities van dit evene-
ment werden in Nederland al eens 
meer dan 660.000 vogels geteld. De 
aantallen zijn voor een belangrijk 
deel afhankelijk van het weer.

Bruggetje
Ook VWG Utrecht/De Bilt doet 
dit jaar weer mee. Op de telpost 
Jacobssteeg wordt geteld van 7.30 
tot 12.00 uur. Alleen bij extreem 
slecht weer gaat de telling niet 
door. Mensen die het leuk vinden 
iets van de vogeltrek mee te maken 
worden van harte uitgenodigd een 
kijkje te komen nemen. Wie op de 
fiets komt kan tegenover restaurant 
de Biltsche Hoek het pad inrijden. 
Wie met de auto komt, moet bij het 
kruispunt Utrechtseweg en Uni-
versiteitsweg de ventweg oprijden 
en de auto maar ergens in de berm 
achterlaten. Tegenover de Biltsche 
Hoek het pad in lopen / fietsen. Na 
200 meter bereik je het bruggetje. 
De telpost bevindt zich op dit brug-
getje over de Biltse Grift. 

Wandelen over 
Houdringe

Utrechts Landschap organiseert op zondag 2 oktober een wandelex-
cursie over Landgoed Houdringe. Er staan dikke eiken en beuken met 
een doorsnede van meer dan een meter. Deze bomen zijn ruim 225 haar 
oud. Huize Houdringe is in 1779 gebouwd. Rondom het huis is de tuin 
deels in de Engelse landschapstijl en deels in de Franse barokstijl aan-
gelegd. Start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 
6te De Bilt; voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. De 
wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aan-
melden is niet nodig en deelname is gratis.

Houdringe bestaat voornamelijk uit bos en open grasland.

Opschoondag Boetzelaerpark

Zaterdag was het weeropschoondag in het van Boetzelaerpark in De Bilt. Na een koffiepauze in de najaarszon 
gingen de vrijwilligers aan de slag om het mooie park een onderhoudsbeurt te geven.            (Frans Poot)

Kinder Natuur 
Activiteiten 

 
Utrechts landschap organiseert in samenwerking met het IVN De Bilt 
op Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt een leuke en leer-
zame middag voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar op woensdag 5 
oktober van 14.30 tot 16.30 uur; dit keer over paddenstoelen.  
Eerst wordt er het een en ander uitgelegd over het onderwerp om daarna 
worden paddenstoelen in het bos en weiland gezocht. Bij terugkomst 
is er wat te drinken en te snoepen waarna de kinderen hun creativiteit 
kunnen tonen over het onderwerp. 
Maximaal 10 kinderen per middag. Bij minder dan 4 aanmeldingen 
gaat de middag niet door.

Aanmelden kan tot en met zon-
dag 2 oktober via KinderNatuur-
Activiteiten@gmail.com. 

Anton Schortinghuis was met collegae zaterdag voor zonsopgang al druk aan het tellen. [foto Reyn Schuurman

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
28-09
Do.

29-09
Vr.

30-09

Malse runderfilet 
met ui en spek

of
Schelvisfilet met 

groene kruidensaus
of

Flammkuchen met spinazie, 
noten en kaas

€ 10,-

Woe.
05-10
Do.

06-10
Vr.

07-10

“Irisch Stew” met groenten
en gekruide aardappel

of
Gebakken zalmfilet met

mosterd-dillesaus
of

Groentenquiche met 
Emmenthalerkaas

€ 10,-

Vanaf 1 okt. “Winteropeningstijden"!
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