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Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91
WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Inloopspreekuur wethouders
door Marijke Drieenhuizen

Voor de tweede maal werd er op de derde donderdag van de maand een spreekuur gehouden, 

waar inwoners in gesprek kunnen gaan met de wethouder van hun eigen kern. In Maartensdijk 

zat wethouder Madeleine Bakker om half twee klaar in De Vierstee samen 

met invallend wijkcontactambtenaar Miranda de Freitas. 

De wethouders willen graag het 

contact met de inwoners verbete-

ren en geven hen zo de gelegenheid 

om op een laagdrempelige manier 

in contact te treden over alles wat 

er in het dorp leeft of wellicht ook 

verbeterd zou kunnen worden. De 

eerstvolgende spreekuren zijn in 

november.

Maartensdijk

Halverwege het spreekuur waren 

er twee inwoners van Maartens-

dijk geweest en zaten er twee klaar 

om met de wethouder in gesprek te 

gaan. Beiden zaten er onafhanke-

lijk van elkaar, maar met hetzelfde 

onderwerp: de verkeersveiligheid 

en drukte rond het Maertensplein. 

Boukje Andringa zat er namens de 

Vereniging van Eigenaren Blok 1 

en Ans Busscher als bezorgde be-

woner van één van de Urban Villa’s 

achter het Maertensplein. Kopjes 

kofie werden geregeld. Boukje 
Andringa: ‘Tijdens een destijds 

gehouden informatieavond over 

het Maertensplein hebben wij onze 

zorgen geuit over de verkeersvei-

ligheid en drukte rond het Maer-

tensplein. Van buitenaf komen ook 

steeds meer mensen boodschappen 

doen in Maartensdijk. Dat is goed 

maar neem nu de kruising Kievit-

laan, Nachtegaallaan, Prinses Ma-

rijkelaan, die is echt gevaarlijk. 

Het is niet overzichtelijk en ook 

nog eens een kruispunt waar veel 

kinderen langskomen als ze naar 

school gaan. Daar moet echt eens 

goed naar gekeken worden. Het 

nieuwe plan voor het Maertens-

plein baart ons ook zorgen. Er ko-

men insteekparkeerplaatsen langs 

de Prinses Marijkelaan. Dat is ook 

niet overzichtelijk en omdat er daar 

ook veel schoolkinderen langsko-

men wordt het echt gevaarlijk. Wij 

hebben daarop gewezen maar er is 

niets mee gedaan’. Wethouder Ma-

deleine Bakker vertelde dat het de 

bedoeling is dat zaken teruggekop-

peld worden. ‘En als je een advies 

niet volgt moet je dat uitleggen’. Zij 

zegde toe dit terug te spelen naar 

wethouder Jolanda van Hulst. 

Bevoorrading winkels

Ans Busscher noemt de wethouder 

de verkeersdrukte bij de bevoor-

rading van de winkels. ‘Om naar 

mijn huis te rijden moet ik achter 

de winkels langs naar de parkeer-

plaats. Dat gaat aardig. Van huis 

naar de Prinses Marijkelaan is veel 

lastiger. Bevoorraad worden de 

slager, de drogist, de groenteman, 

de Marskramer en de Jumbo en 

dit gedurende de gehele dag. Als 

wij het dorp uitwillen moeten we 

eerst wachten op het verkeer dat 

ons tegemoet komt en dan kunnen 

langs de vrachtwagens die staan te 

lossen. Ik vind dat kwalijk, je staat 

soms echt lang te wachten en als 

je dan de Prinses Marijkelaan op 

wilt rijden heb je voorrang, maar 

niemand ziet je en voorrang krijg 

je meestal niet. Wellicht is het een 

suggestie om de paal naar de Mo-

lenweg te verwijderen zodat je aan 

die kant er uit kunt rijden’. Wet-

houder Madeleine Baker; ‘Ook dit 

zit niet in mijn portefeuille maar ik 

heb het genoteerd en zal het door-

spelen. U krijgt beiden een reactie 

op uw vraag’. Vervolgens kwam 

het gesprek op de activiteiten van 

MENS. De tijdelijke verhuizing 

naar het Sojosgebouw is, zo stelden 

de dames, zeer goed opgepakt. Op 

20 november is het eerstvolgende 

spreekuur. 

Op de foto: V.l.n.r. Miranda de Freitas, Boukje Andrinda, Ans Busscher 

en wethouder Madeleine Bakker in gesprek tijdens het inloopspreekuur 

in Maartensdijk.

Asbest verwijderd in lat Bilthoven
Woonstichting SSW heeft op woensdag 1 oktober asbest laten verwijderen uit een lat 

aan de Kometenlaan in Bilthoven. De asbest was vrijgekomen bij het 

verwijderen van zeil uit de hal van een woning. 

De galerij is schoongemaakt en aan 

het begin van de avond asbestvrij 

verklaard. SSW heeft besloten om 

uit voorzorg de 8 woningen die 

zich aan de galerij bevinden en het 

trappenhuis, de lift en de hal te la-

ten onderzoeken op sporen van as-

best. De bewoners hebben de nacht 

doorgebracht bij familie of in een 

hotel. De overige bewoners van de 

lat zijn per brief over de situatie 
ingelicht. 

Overleg

Woensdagavond was er overleg 

tussen de gemeente De Bilt, SSW 

en de GGD. De GGD geeft aan 

dat er geen risico is geweest voor 

de volksgezondheid. Burgemees-

ter Arjen Gerritsen zegt hierover: 

‘Duidelijk is dat SSW adequaat 

heeft gehandeld toen bij oplevering 

van de woning werd geconstateerd 

dat er mogelijk sprake zou zijn van 

asbest. De veiligheid van de bewo-

ners stond onmiddellijk voorop. 

Gelukkig kunnen zij vandaag weer 

terug naar hun woning’.

Uit een lat van latgebouw de Evenaar is woensdag 1 oktober asbest 
verwijderd.                                                       [foto Henk van de Bunt]

Gaslek legt 
Groenekan lam

Een stroomstoring in Groenekan mondde vorige week 

dinsdag uit in een volledige afsluiting van een deel van 

de Kon. Wilhelminaweg in verband met een gaslek. De 

brandweer was in alarmfase één in paraatheid gebracht en 

uit vijf huizen werden de bewoners tijdelijk geëvacueerd.

‘s Morgens rond 9.30 uur trad kortsluiting op in een van de stroomka-

bels. Doordat deze bovenop een gasbuis lag ontstond daar een gat en 

een brandje in de leiding. Vanaf zwembad Blauwkapel tot aan de krui-

sing bij de Groenekanseweg werd het gas afgesloten. Dinsdagavond 

brandde tegen 20.00 uur overal weer licht, maar het herstellen van de 

gasvoorziening had wat meer voeten in aarde. Donderdag was bij ieder-

een de gasmeter vervangen en kon het gas weer overal veilig geleverd 

worden. Op termijn wordt de gasbuis nog volledig vervangen.

Kortsluiting in een stroomkabel had afsluiting van de Kon. 
Wilhelminaweg tot gevolg. 

www.parelpromotie.nl
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

26/10 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

26/10 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
26/10 • 18.30u - Ds. G.C. de Jong

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

26/10 • 10.30u - 
Prof. dr. A. van der Meiden

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

26/10 • 10.00u - Dhr. Nico Zwarts

R.K. Kerk O.L. Vrouw

26/10 • 10.30u - Dhr. M. Meijer en 
dhr. J. Ham

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

26/10 • 10.15u - Ds. E.J. Meijer
26/10 • 17.00u - Ds. G. Hagens

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

26/10 • 10.00u - Ds. A.D. van den Bos
26/10 • 19.00u - Evangelist Theo van 

Teylingen

Pr. Gem. Immanuelkerk

26/10 • 10.00u - Ds. G.M. Landman
26/10 • 19.30u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk

26/10 • 10.00u - Ds. R. Alkema

R.K. St. Michaelkerk

26/10 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

26/10 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

26/10 • 10.30u - Ds. G. Mulder

Herv. gemeente Blauwkapel 

26/10 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij 
26/10 • 18.30u - Ds. D.J. van Eckeveld

Herst. Herv. Kerk

26/10 • 10.30u - Dhr. Klootwijk
26/10 • 18.00u - Ds. v/d Stoel

Onderwegkerk Blauwkapel

26/10 • 10.30u - Ds. K. ‘t Lam

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

26/10 • 11.00u - Drs. J. Bouma

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

26/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
26/10 • 18.30u - Ds. J.H. Gijsbertsen

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

26/10 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

26/10 • 9.30u - Drs. J. Bouma

St. Maartenskerk

25/10 • 19.00u - Eucharistieviering
26/10 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

26/10 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

26/10 • 10.00u - Ds. A. Schaap
26/10 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Zoektocht in de  

Opstandingskerk

Wat gelooft u zelf en wat niet, of 
niet meer en wat zou u dan aan 
uw kinderen door willen geven? 
Predikant Carel ter Linden, auteur 
van ‘Wandelen over water - Bij-
belse beelden en hun geheim’, 
vertelt hoe hij dit is gaan zien en 
gaat daar over met de aanwezigen 
in gesprek op donderdag 30 okto-
ber om 20.00 uur in de Opstan-
dingskerk, 1e Brandenburgerweg 
34 te Bilthoven. 

Troubadour over Uganda

Evangelist Theo van Teylingen 
zal in een bijzondere Diaconale 
Dienst in de Biltse Dorpskerk op 
26 oktober om 19.00 uur door 
middel van liedjes en verha-
len vertellen over het project in 
Uganda. Het project Amecet is 
dit jaar één van de doelen van het 
Diaconaal Appèl waar zijn zus 
Els nauw bij betrokken is. 

Taizéviering in De Bilt

Zondagavond 26 oktober om 
19.30 uur is er in de Immanuël-
kerk in De Bilt, Soestdijkseweg-
Zuid nr. 49 een Taizéviering met 
koor en instrumentalisten onder 
leiding van Els Firet. Een viering 
in de sfeer van het Franse kloos-
ter in Taizé. Er wordt gezongen in 
verschillende talen en er is gele-
genheid om stil te zijn. Iedereen, 
jong of oud, van harte welkom.

Soefi-bijeenkomst

Er is een speciale open avond 
op woensdag 29 oktober met 
als thema ‘het dagelijks leven’ 
om 20.00 uur in De Woudkapel, 
Beethovenlaan 21, Bilthoven. De 
avond is een mix van informa-
tie krijgen, ervaringen delen en 
samen genieten van de schoon-
heid van muziek of poëzie. Het is 
de tweede van drie avonden over 
het universele soefisme. (Meer 
informatie: www.soefi.nl, cen-
trum Utrecht / Bilthoven)

Rijbewijskeuring

70-Plussers, chauffeurs jonger 
dan 70 jaar met C/D/E-rijbewijs 
en overige automobilisten die 
een rijbewijskeuring moeten 
ondergaan, kunnen terecht bij 
Regelzorg. Dit kan alleen door 
vooraf een afspraak te maken via 
het landelijk afsprakenbureau, 
telefoon: 088 2323300. Zelf een 
datum plannen kan via de web-
site www.regelzorg.nl. Op 24 
oktober a.s. is er een mogelijk-
heid in Servicecentrum De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 1 tot 
keuring.

Middagdienst in Maartensdijk

In de middagdienst van 26 okto-
ber in de Ontmoetingskerk in 
Maartensdijk gaat Ardon de 
Waard voor. Ardon is profvoetbal-
ler geweest bij AZ, Heerenveen, 
Telstar en VVV Venlo. Hij heeft 
tijdens zijn voetbalcarrière veel 
tegenslagen. Door alle gebeur-
tenissen heen heeft hij steeds de 
hand van God in z’n nabijheid 

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’ a
an.

Oud papier
Hollandsche Rading

Zaterdag 25 oktober wordt door 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen oud papier in Holland-
sche Rading ingezameld. De wa-
gen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek

Op zaterdag 25 oktober zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Geboren

17 oktober 2014

Laurens-Jan

Zoon van Vincent en 
Lydia Bosman
Zwanebloem15
Maartensdijk

ervaren. De dienst wordt muzi-
kaal ondersteund door de band 
De Luister uit Baarn. Na afloop 
van de middagdienst staan voor 
een ieder soep en broodjes klaar 
tegen een geringe vergoeding. 

Lezingenreeks IRS

Sinds 1999 wordt er in Maartens-
dijk jaarlijks een lezingenserie 
belegd door IRS Gooi & Sticht. 
Het seizoen 2014/2015 begint 
met een Reformatieherdenking 
op vrijdag 31 oktober in de Her-
vormde Dorpskerk te Groene-
kan. Aanvang 19.30 uur. Voor 
meer informatie: www.inderech-
testraat.nl of drs. G.A. van Gin-
kel, tel. 0346 213445.
 

Fotoclub Bilthoven

Maandag 27 oktober worden 
series getoond van foto’s die op 
de een of andere manier met 
elkaar in verband zijn te brengen. 
Alle leden laten eigen series zien 
van maximaal 5 foto’s in kleur 
en zwart wit. De avond begint 
om 20.00 uur en wordt gehou-
den in het H.F. Witte Centrum, 
Henri Dunantplein 4, De Bilt. 
Voor inlichtingen www.fotoclub-
bilthoven.nl.

Exclusieve Kerstmarkt-reis

Hennie en Henk Broekhui-
zen verzorgen op 25, 26 en 27 
november in samenwerking met 
een Valkenburgs hotel een drie-
daagse verzorgde busreis. Jong 
en oud kunnen, net voor de aller-
grootste drukte losbarst daar 
nog even genieten van de spe-
ciale kerstsfeer in de grotten en 
in het centrum van Valkenburg. 
Opstapplaatsen zijn er in De Bilt 
en Maartensdijk. 
Het vertrek is op 25 nov. rond 
10.30 uur. Aanmelden en/of 
inlichtingen: tel. 0346 212288 of 
06 53853557 en e-mail hmbroek-
huizen@kpnmail.nl.

Foto en video met uw tablet 

Bent u in het bezit van een iPad 
of tablet dan heeft u ook een 
foto- en videocamera in uw bezit. 
In twee bijeenkomsten kunt u bij 
bibliotheek Idea Bilthoven leren 
hiermee om te gaan. De cursus 
is er zowel voor een android 
tablet (start 30 oktober) als voor 
een iPad (start 28 oktober). Meer 
informatie op de website, in het 
cursusboekje of tel. C. Heer-
schop (030 2299003). 

Economie die de wereld dient

Als eerste spreker in de serie 
Economie die de wereld dient 
spreekt Fred van Raaij op dins-
dagavond 28 oktober om 20.00 
uur in De Woudkapel over ‘Hoe 
kunnen we duurzaam gedrag 
bevorderen?’ Fred van Raaij is 
emeritus hoogleraar Economi-
sche Psychologie aan de Univer-
siteit van Tilburg. De avonden 
zijn afzonderlijk te bezoeken, 
maar winnen aan waarde door 
de samenhang. De Woudkapel 
bevindt zich op de hoek van de 
Sweelincklaan en de Beethoven-
laan in Bilthoven Noord. 

Diavoorstelling Westbroek

De heer Theo Schouten laat dia’s 
zien die hij van oude (begin 1900) 
ansichtkaarten en inwoners van 
Oud-Maarsseveen en Tienhoven 
heeft gemaakt. Vroegere tijden 
komen tot leven door de verhalen 
die Theo erbij weet te vertellen. 
Het zal een feest van herken-
ning zijn, zeker en vooral ook 
voor inwoners van Westbroek. 
De ‘beleving’ is op donderdag 30 
oktober in Streekmuseum Vre-
degoed aan de Heuvellaan 7 in 
Tienhoven. De aanvang is om 
19.30 uur. Aanmelden kan via 
mail r.vanalphen@vredegoed.nl 
of via tel. 0346 821855.

& Geersing

“Ik ben er voor u.

 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 of 0800 8192

U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Uitvaartzorg Zeist – De Bilt 

Gevestigd te Maartensdijk
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Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Chapeau-penning voor 
mevrouw Gerda Rijksen

door Henk van de Bunt

Locoburgemeester Anne Brommersma reikte dinsdag 14 oktober in 

restaurant ‘de Stal’ in Lage Vuursche een Chapeau-penning uit aan 

mevr. Gerda Rijksen – van der Dussen uit Maartensdijk.

De locoburgemeester vertelde bij 

deze gelegenheid dat de gemeente 

De Bilt 450 vrijwilligersorgani-

saties kent naast een veelvoud 

daarvan aan vrijwilligers, die zij 

het cement van onze samenleving 

noemde. Anne Brommersma: ‘En 

tussen al die hardwerkende, dienst-

verlenende vrijwilligers met een 

hart voor onze samenleving, wil ons 

college van B&W soms een vrijwil-

liger in het zonnetje zetten, vanwe-

ge bijzondere verdiensten: vandaag 

is dat mevrouw Gerda Rijksen’. 

Zonnebloem

Mevrouw Rijksen is sinds 2009 vrij-

williger bij het Verpleegtehuis Sint 

Elisabeth. Het verpleeghuis organi-

seerde 14 oktober een bedankavond 

voor haar meer dan 35 vrijwilligers; 

daarom een mooie gelegenheid 

voor de toekenning die avond. Bij 

het verpleeghuis verricht Gerda 

Rijksen verschillende activiteiten.  

 

Van 1988 tot 2003 was zij ook be-

zoekdame voor de Zuiderkapel ge-

weest, een activiteit die zij onlangs 

weer oppakte. Ze is vrijwilliger 

voor de Zonnebloem waar ze adres-

sen schrijft op de verjaardagskaar-

ten en deze ook nog eens bezorgt. 

Daarnaast is ze ook bezoekdame 

en dit alles vanaf 2009. Namens de 

Zonnebloem werd haar deze avond 

ook een fraai boeket overhandigd.

Gevangenis

Van 2003 tot 2011 was Gerda Rijk-

sen vrijwilliger bij de Vrijwillige 

Palliatieve Terminale Zorg, waar 

ze is gestopt toen deze fuseerde 

met De Bilt, en van 2002 tot 2011 

schreef zij brieven aan gevangenen. 

Ze ging ook wel op bezoek in de ge-

vangenis om, zoals haar echtgenoot 

vertelt, ‘een boefje te bezoeken’. 

Brommersma: ‘Aan al deze mensen 

biedt zij een luisterend oor. En dat 

kan ze goed, aldus haar echtgenoot. 

En die kan het weten, want u biedt 

ook een luisterend oor voor hem, 

voor wie zij niet alleen echtgenoot 

was en is, maar ook mantelzorger 

in een emotionele periode van zijn 

– en waarschijnlijk ook uw – leven 

zijn steun en toeverlaat geweest.  

 

Verder bent u ook nog moeder van 2 

zoons en een dochter (die in Nieuw 

Zeeland verblijft en dat is wat ver) 

en oma van 6 kleinkinderen. In no-

vember komt daar hopelijk een 7e 

bij. Ook voor hen staat u klaar’. 

V.l.n.r. Zoon Rick Rijksen, Gerda Rijksen, echtgenoot Wim Rijksen en locoburgemeester Anne Brommersma.

Honderd bladblazers in actie 
Donderdag 9 oktober startte de 

bladcampagne van Biga Groep 

met een groepsfoto in Driebergen. 

Maar liefst zeven tractoren met 

zuigwagens en zeventig groenme-

dewerkers werden op de plaat vast 

gelegd. In sommige wijken is het 

ruimen van blad al gestart en in 

aantal gemeenten wordt er eind no-

vember gestart.

In de grootste piekperiode maken 

ruim honderd man alle straten en 

gazons bladvrij. Zij doen dit in 

Zeist, De Bilt en Driebergen. Een 

enorm project waar teamwerk en 

groot materiaal een belangrijke 

rol spelen. De ervaring is dat er in 

totaal ruim 6300 ton blad wordt 

opgeruimd. De medewerkers zijn 

enthousiast over deze opdracht. 

‘Het geeft veel structuur, overzicht 

en medewerkers zien ook resultaat 

van hun ingezette arbeid en dat 

geeft natuurlijk altijd voldoening. 

Voor sommigen is de bladblazer op 

de rug te zwaar, zij worden bijvoor-

beeld ingedeeld op het aanharken 

op een begraafplaats. Het is goed 

dat we goed in het groenwerk bij de 

gemeenten zitten. Dit is noodzake-

lijk om onze medewerkers een pas-

sende baan aan te kunnen bieden. 

Ook in de toekomst zal dit belang-

rijk zijn’, aldus teamleider Peter 

Spanjers.

Biga Groep is de organisatie in 

Midden Nederland die voor vijf 

gemeenten de Wet sociale werk-

voorziening uitvoert. Doelstelling 

van deze wet is het begeleiden van 

medewerkers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt naar zo regulier mo-

gelijk werk. 

Het hele team inclusief de bladwagens      (foto: Hans Lebbe)

Achtervolging na 
inbraak in Westbroek

Zondagavond 12 oktober heeft de politie drie mannen aangehouden in 

De Meern op verdenking van een woninginbraak aan de Holsblokker-

weg in Westbroek. Bij de achtervolging raakte een agent gewond. 

Rond 22.00 uur kreeg de politie een melding van een woninginbraak 

aan de Holsblokkenweg. Op het moment dat de verdachten in de gaten 

kregen dat ze gezien waren, gingen zij er vandoor in een bestelbus. De 

politie zette de achtervolging in, die via de Burgemeester Huydecoper-

weg leidde naar de Haarrijnse Rading en de Parkzichtlaan. Door nog 

onbekende oorzaak raakte het achtervolgende politievoertuig aan de 

C.H. Letschertweg van de weg en raakte een boom. 

Gewond

De 24-jarige politieagent raakte hierbij gewond aan zijn hand. Een 

stuk verderop konden de drie inzittenden van de bestelbus, 27 jaar 

uit Utrecht, 31 jaar uit Zeevang en een 25-jarige man met onbekende 

woonplaats, worden aangehouden nadat hun bus ook tot stilstand kwam 

tegen een boom. Twee van hen zijn nagekeken in het ziekenhuis, al-

vorens ze werden ingesloten. De politie onderzoekt de inbraak en de 

aanleiding voor het ongeval.

Sint Hubertusviering 
Zondag 26 oktober vindt om 10.30 uur in de Michaelkerk de Sint Hu-

bertusviering plaats. De Jachthoornblaasgroep ’t Sticht en de sonneurs 

van j.v. Soestdijk leveren een muzikale bijdrage.

Hubertus is de beschermheilige voor de jacht en werd als edelman rond 

het jaar 655 geboren. Hij is van edelman eerst kluizenaar geworden 

en vervolgens bisschop en ten slotte een heilige. De legende over hem 

vertelt dat hij zich bekeerde tot het christendom na het zien van een hert 

met een schitterend stralend kruis tussen de geweistangen. Muzikaal 

leider is Edwin de Bies. 

(Wim Elsing)

Edwin de Bies blaast de jachthoorn.
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Lekker voor het weekend! 
Smulbollen gevuld met kipdijfilet, champignons en spekjes 

SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Filetrollade 500
gram 4.50

Procereurrollade 500
gram 4.50

Schnitzels 
naturel/gepaneerd

Slavinken
naturel/gemarineerd

500
gram 4.98

4
voor 5.00

Extra voordelig!  Kipfilet 500
gram 4.98

Filet americain
Sellery salade
Ei- bieslooksalade 3x 100

gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Gebraden runderrollade

Huisgemaakte metworst 

Boeren achterham 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 23 oktober
t/m woensdag 29 oktober

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Schouderham
Gebakken boterhamworst
Procereurrollade
Zure zult
Varkenslever
Corned beef
Boterhamworst

Paardenworst
Kookworst
Grilworst
Grilworst met kaas
Leverworst
Gebraden gehakt
boerensnijworst

HERSTNOTENMIX 
RIJK GEVULD MET O.A. HEERLIJKE 

WALNOTEN, CRANBERRY-KOKOS, 

BOSBESSEN, MACADAMIA’S, 

CASHEWNOTEN EN AMANDELEN

2.50per
stuk

7.50500
gram

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

ROOMBRIE

VLASKAAS

6.25500
gram

1.25100
gram

OOK VOOR UW RELATIEGESCHENKEN 
EN KERSTPAKKETTEN BENT U BIJ ONS 
AAN HET JUISTE ADRES! 
KOM EEN KIJKJE NEMEN IN DE WINKEL 
VOOR DIVERSE VOORBEELDEN!

6.-
6.-

6.-

3 malse biefstukjes

4 schnitzels 

6 tartaartjes

DIVERSE SOORTEN 
FRANSE DROGE 
WORST

3 voor 10.-

KOM EEN KIJKJE NEMEN IN DE WINKEL 

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers van de Traiteur
Spaghetti Bolognese
OF

Spaghetti Groente + feta
________________________ 100 GRAM 0,99
Prei - gehaktschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Penne Pasta met kip
ZONGEDROOGTE TOMAAT, 

HAM EN PADDENSTOELEN ____ 100 GRAM 1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

Nieuwe oogst

Clementines
ZONDER PIT   KILO

Vers gesneden

Soepgroente
FIJN OF GROF

Vers gesneden

Ananas
VOLLE BAK 

Vers gesneden

Boerenkool
________________  ZAK 250 GRAM 0,99

Goudreinetten
____________________HEEL KILO 0,79

Rundergoulash
MET RIJST _____________100 GRAM 1,25

ALLEEN MAANDAG 27, DINSDAG 28

EN WOENSDAG 29 OKTOBER

1,99 0,890,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot

___________________________ 100 GRAM  0,70

GROOT ASSORTIMENT
WILDE PADDENSTOELEN EN 

POMPOENEN!!

De lekkerste
250 gram

Grote Hollandse

Bloemkool
________________________  NU 0,99
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Bevlogen huisarts van Groenekan 
neemt afscheid

door Guus Geebel

‘Het meest ga ik het contact met de mensen missen’, vertelt dokter Henric de Jong Schouwenburg. 

Per 1 november stopt hij na bijna dertig jaar als apotheekhoudende huisarts in Groenekan. ‘Wat 

ik niet ga missen zijn alle administratieve handelingen die ik moet verrichten. Daar word ik een 

beetje moe van.’ De praktijk wordt op dezelfde plek voortgezet door dokter Hilda Boersma.

Henric de Jong Schouwenburg werd 

in 1949 geboren in Laren. Na ander-

half jaar verhuisde het gezin naar 

Amersfoort waar hij opgroeide. 

Zijn medicijnenstudie deed hij in 

Groningen. ‘Na de studie nam ik en-

kele maanden waar in Voorthuizen. 

Dat was bij een apotheekhoudende 

artsenpraktijk, waarmee ik tijdens 

mijn opleiding als huisarts in Zuid-

Friesland al bekend was geworden.’ 

Dat hij in Groenekan terecht kwam 

heeft met een aantal toevalligheden 

te maken. ‘Toevalligerwijs sprak 

mijn schoonvader tijdens een va-

kantie in Spanje met notaris Rie-

mers uit Utrecht. Die vertelde dat 

hij een dokter in Groenekan kende 

die in de toekomst wilde stoppen, 

maar nu nog niet. Een half jaar la-

ter belde Riemers mijn schoonvader 

en deelde mee dat mijn voorganger 

Stoffels tijdens het schaatsen was 

overleden. Dat was in januari 1985. 

De praktijk werd daarna enige tijd 

door een waarnemer voortgezet en 

ik ben er op 1 mei 1985 begonnen. 

Ik kende Groenekan wel als plaats, 

omdat mijn familie hier vlakbij een 

landgoed bezit.’

Veranderingen

‘Huisarts ben je 24 uur per dag, 

zeven dagen in de week. Het grote 

verschil met dertig jaar geleden is 

vooral de waarneemsituatie. De 

weekenddiensten waren toen met 

vier artsen verdeeld over West-

broek, Maartensdijk en Groenekan. 

De dienst liep van vrijdag 17.00 uur 

tot maandag  8.00 uur. Op maandag 

hadden we contact met elkaar bij de 

dokter die dienst had gedaan. Daar 

werden bijzonderheden dan doorge-

sproken. Je kwam gemakkelijk bij 

de patiënten van je collega’s binnen 

omdat ze je kenden.’ Sinds 2006 zit 

een dokter om de zoveel tijd bij een 

grote huisartsenpost in Utrecht en 

dat vindt De Jong Schouwenburg 

niet zo leuk. ‘Hier ken je de achter-

grond van de mensen waardoor je 

beter kunt inschatten hoe erg erg is. 

Dat kun je op zo’n grote post niet, 

dus is alles erg. Je hebt onvoldoen-

de achtergrondinformatie want er is 

nog geen landelijk schakelpunt. De 

zekerheid die je vroeger had door-

dat je wat meer achtergrondinfor-

matie had heb je daarom niet meer. 

Op de huisartsenpost werk je van 

8.00 tot 16.00 uur met zo’n zes art-

sen en dan komen er twee tot drie-

honderd patiënten.’ De komst van 

veel forensen heeft volgens hem 

eveneens het karakter van het dorp 

Groenekan veranderd. ‘De ontwik-

kelingen in de maatschappij zijn 

hier natuurlijk ook merkbaar, maar 

dat gaat geleidelijk. Agressie is hier 

niet aan de orde.’ 

Opvolging

Dokter Henric de Jong Schouwen-

burg wordt opgevolgd door dokter 

Hilda Boersma. Zij doet bij dokter 

Mientjes in Westbroek al jaren het 

spreekuur op donderdagmorgen tot 

in de middag. ‘Mientjes had op don-

derdagmiddag vrij en dan nam ik 

hem in de loop van de middag waar. 

Omgekeerd deed hij dat bij mij. Ik 

had op woensdagmorgen gewoon 

mijn werk en ’s middags nam hij 

voor mij waar. Van vrij zijn kwam 

echter weinig terecht want van een 

tot half twee had ik telefonisch 

spreekuur, vervolgens moest ik nog 

dikwijls dingen uitwerken en bracht 

ik als apotheekhoudende huisarts 

vaak medicijnen rond. Voor je er erg 

in had was de middag om. Mientjes 

stelde mij daarom twee jaar geleden 

voor om Hilda Boersma op woens-

dag de praktijk te laten doen. Zij is 

dus al enige tijd in de praktijk werk-

zaam en de patiënten kennen haar 

inmiddels. Dokter Mientjes en Hil-

da Boersma blijven samenwerken.’

Waardering

Heel mooi noemt De Jong Schou-

wenburg de dankbaarheid van men-

sen voor wat hij deed, maar wat hij 

eigenlijk heel normaal vindt. Hij 

vindt niet dat mensen daar diep 

dankbaar voor moeten zijn, maar er-

vaart het wel als mooie ervaringen 

waar hij van geniet. ‘Je probeert te 

doen wat je denkt dat goed is en als 

mensen daar waardering voor heb-

ben en dat laten blijken, zijn dat 

mijn mooiste momenten.  De minst 

mooie momenten zijn als mensen 

opeens vanuit het niets een kwaad-

aardig proces oplopen. Daar heb 

ik dan verdriet van en dat doet me 

wat. Het hoort bij het vak, maar dat 

zou je het minst mooi kunnen noe-

men, want het zijn natuurlijk wel de 

meest tragische momenten. Toen ik 

begon was er nog een wijkzuster. 

Die was aanspreekbaar op haar pa-

tiënten en zat met mij in een team. 

Je kon haar bellen om te vragen 

eens bij patiënten te gaan kijken. De 

mensen waren daar razend enthou-

siast over. Een wijkverpleegkundi-

ge gaat gelukkig weer terugkomen.’

Politiek

Henric de Jong Schouwenburg werd 

na de samenvoeging van De Bilt en 

Maartensdijk politiek actief. Van 

2006 tot 2010 was hij commissielid 

zijnde geen raadslid voor de VVD. 

In 2010 werd hij gemeenteraadslid 

en bij de verkiezingen van 19 maart 

kwam hij één stem tekort om met 

voorkeur opnieuw in de gemeente-

raad gekozen te worden. ‘Dat doet 

pijn, temeer daar het hoofdbestuur 

van de VVD er bij de afdelingen 

op had aangedrongen mensen met 

kennis van de zorg te kandideren.’ 

Hij was graag doorgegaan maar zou 

ook wel weer commissielid willen 

zijn. Voor de acht jaar dat hij com-

missie- en raadslid was ontving hij 

op 8 oktober van burgemeester Ar-

jen Gerritsen de Chapeaupenning 

van de gemeente De Bilt. 

Wat nu

Henric de Jong Schouwenburg 

heeft een licentie om tot 2019 zijn 

beroep uit te oefenen.  Wat hij pre-

cies gaat doen weet hij nog niet. ‘Ik 

vind het leuk om boeken te lezen, in 

de natuur te zijn, te zeilen en te gol-

fen. Verder ben ik mede-eigenaar en 

beheerder van twee landgoederen 

waar ik de nodige tijd aan zal moe-

ten spenderen. Op dinsdag 4 no-

vember neemt hij samen met de as-

sistentes die niet meer terugkomen 

tussen 17.30 en 20.00 uur afscheid 

in restaurant Naast de Buren in 

Groenekan. Het apotheekgedeelte 

wordt overgenomen door apotheek 

Maertensplein in Maartensdijk. Die 

gaat de medicijnen bij de patiënten 

thuis bezorgen.

Dokter Henric de Jong Schouwenburg neemt met een goed gevoel 

afscheid van de praktijk in de wetenschap dat er met Hilda Boersma een 

aimabele en kundige opvolger klaarstaat.

Tweede themabijeenkomst 
over estateplanning

Op donderdag 30 oktober houden Acconavm Accountants en adviseurs samen met 

notariskantoor Notarissen Houwing van Beek een lezing over estateplanning. 

Tijdens deze bijeenkomst zal wederom aandacht worden besteed aan het thema: 

‘Wat kun je nú doen om láter de zaken goed geregeld te hebben’.

De lezing wordt gehouden op het 

kantoor van Acconavm aan de 

Utrechtseweg 370 in De Bilt. Ont-

vangst is tussen 19.00 en 19.30 

uur. De lezing zal rond 22.00 uur 

eindigen. Tijdens de lezing zal Spe-

cer Buitink de iscale aspecten van 
estateplanning behandelen en Frans 

van Beek de notariële aspecten be-

lichten.

Relatie

‘Tussen het accountantskantoor en 

het notariskantoor bestaat al gerui-

me tijd een zakelijke relatie’, aldus 

Spencer Buitink. ‘Zo hebben we 

ook gezamenlijke klanten’. Frans 

van Beek legt vervolgens uit dat het 

onderwerp van de lezing zo geko-

zen is, dat deze gezamenlijke klan-

ten zowel een iscale voorlichting 
krijgen, alsook een notariële uitleg. 

Frans van Beek benadrukt overi-

gens wel dat je geen klant hoeft te 

zijn van een van beide kantoren om 

de lezing bij te mogen wonen. 

Uitleg

Wat is estateplanning eigenlijk 

precies? Frans van Beek geeft 

een toelichting: ‘Estate planning 

is de advisering die zich richt op 

de (notarieel) juridische en iscale 
begeleiding van de overgang en in-

standhouding van (familie)vermo-

gens. Het heeft tot doel het vermo-

gen iscaal zo voordelig mogelijk 
over te dragen aan de erfgenamen’. 

Of: wie krijgt wat, in welke vorm 

en wanneer? Het is misschien niet 

een prettige gedachte, maar ieder-

een krijgt vroeg of laat met het erf-

recht en met erfbelasting te maken. 

Het is goed om daar nu al bij stil 

te staan. Vaak leeft de gedachte om 

uw familie of goede doelen later 

blij te maken met uw nalatenschap, 

maar hoe meer iemand van u erft, 

hoe meer belasting er betaald moet 

worden. Met estateplanning (ver-

mogensoverheveling) kan het aan-

wezige vermogen op een iscaal 
vriendelijke wijze worden overge-

dragen aan de volgende generatie. 

Met andere woorden ‘Wat kan je 

nu doen om later de zaken goed 

geregeld te hebben’, aldus Spencer 

Buitink

Onderwerpen

Tijdens de bijeenkomst/lezing ko-

men dan ook onderwerpen als erven 

en schenken, de invloed van huwe-

lijkse voorwaarden en testamenten 

aan bod. Frans van Beek zal boven-

dien voorts aandacht besteden aan 

het zogenaamde levenstestament. 

Informatie en aanmelden. kan via 

utrecht@acconavm.nl. Elke aan-

melder ontvangt voorts een beves-

tiging. Frans van Beek vult hierbij 

aan: ‘Mensen kunnen dan ook nog 

wat persoonlijkere vragen stel-

len, bijvoorbeeld of hun testament 

nog wel klopt’. Spencer Buitink en 

Frans van Beek beloven er weder-

om (net als hun eerste lezing) een 

geslaagd interessante avond van te 

maken.

Spencer Buitink en Frans van Beek delen hun kennis over estateplanning 

in een lezing.
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Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

Verkrijgbaar in vele maten! 
Kom langs voor persoonlijk advies.
Verkrijgbaar in vele maten! 

T.w.v. 280.-

GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza

Heteren
Poort van Midden Gelderland 

Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370

3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken

n Ruimtelijke Ordening & Milieu

n Makelaardij landelijk gebied

n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75

www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Appeltjesbrood
€ 4,50

Speculaastaartje
van € 6,50

nu € 5,95

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

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883
www.vaarderhoogt.nl • zie ook www.warmewittewinterweken.nl

Vanaf 10.00 uur bent u welkom voor de

Officiële opening 
van onze Kerstshow

Zin in een leuk en enerverend uitje a.s. zondag? Kom dan naar de opening van 
de nieuwe Kerstshow van ‘t Vaarderhoogt. Meer dan 50.000 kerstartikelen en 

decoraties zijn opgesteld in verschillende Kerstdecors. Sfeervolle stijlkamers, het 
minidorp vol met draaimolens, treinen en andere mini-activiteiten, de kunstbomen-

tuin en nog heel veel meer. U zult zich geen seconde 
vervelen en wellicht neemt u vast wat mee om straks 

thuis de feestmaand extra mee op te fleuren.

Van ons show-bouwteam alvast véél
Kerst vóórpret toegewenst.

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry age

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

Herfst bij Nagel Fashion

Like ons op Facebook

Parel Promotie

KIJK op onze 

vernieuwde 

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl

Vaste wijk per DIRECT bezorgers gezocht

voor onderstaande wijk in Hollandsche Rading:

WIJK 3: Schepersveld in het bos tot aan Lage Vuursche (Vuursche Dreef), 

Binckhorstlaan, Karnemelksweg - 48 adressen
Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de

gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek

samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • De Vierklank

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan 

• GroenRijk Hollansche Rading • Primera Maartensdijk 

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

brown 51

De aandacht van warm amber, vermengd met
stoer saffraan, kruiden en exotische bloemen.
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Verkeersplannen De Bilt houdt 
inwoners bezig

Nieuw pleidooi voor eenrichtingsverkeer
door Rob Klaassen

Een eerder gepubliceerd interview over het Verkeerscirculatieplan van de gemeente De Bilt 

met Klaas-Jan Dolman, die op persoonlijke titel kanttekeningen plaatste bij de invoering van 

eenrichtingsverkeer, heeft Anton Klunder, bewoner van en namens de Werkgroep Looydijk-

Oost aanleiding gegeven zijn mening hiertegenover te plaatsen.

Anton: ‘Ik vind het belangrijk erop 

te wijzen dat zowel de gemeente 

als het bureau Goudappel Cofffeng 

hebben berekend, dat de doelstellin-

gen van het Verkeerscirculatieplan 

(VCP) niet zullen worden gehaald, 

wanneer alleen de zogenoemde 

referentievariant zou worden uit-

gevoerd. Deze referentievariant is 

de variant die Klaas-Jan Dolman 

bepleit. De referentievariant houdt 

het doortrekken van de Asserweg 

naar de Biltse Rading in, het reno-

veren van de Hessenweg-Zuid, het 

aanpassen van het Dr. Letteplein en 

het treffen van enkele snelheid be-

perkende maatregelen. Ik vind dat 

dit onvoldoende is’. 

Doelstellingen

‘De doelstellingen van het VCP: 

verhogen van de verkeersveilig-

heid, verbeteren van het woon-

klimaat en het beperken van het 

sluipverkeer zullen alleen wor-

den gehaald als variant 3A ook 

uitgevoerd gaat worden (met het 

instellen van tegengesteld een-

richtingsverkeer op Asserweg, 

Looydijk-oost, Blauwkapelseweg 

en Burg. de Withstraat). De refe-

rentievariant geeft volgens bere-

keningen een lichte verbetering 

aan de westkant van De Bilt, maar 

biedt geen soelaas aan de oostkant 

van De Bilt. Op die manier komt 

er dus geen oplossing van de ver-

keersdruk op de Dorpsstraat en de 

Looydijk’. 

Noodzaak 

Het bezwaar van Klaas-Jan Dol-

man was, dat bij de invoering van 

eenrichtingsverkeer automobi-

listen zullen gaan uitwijken naar 

woonstraten als bijvoorbeeld de 

Waterweg, Tuinstraat, Akker, 

wanneer ze naar het centrum zou-

den willen rijden. Het woonkli-

maat zal dan in deze straten ver-

slechteren. Anton: ‘Wanneer we 

het alleen bij eenrichtingsverkeer 

zouden laten en verder niets zou-

den doen, zou dat inderdaad wel 

eens het geval kunnen zijn. Bij de 

invoering van eenrichtingsver-

keer zullen er door de gemeente 

dus tegelijkertijd maatregelen 

voor de inrichting van die straten 

moeten worden genomen. Dat is 

volgens veel betrokkenen hoogst 

essentieel’.

Toename 

Een ander bezwaar tegen de invoe-

ring van het eenrichtingsverkeer is, 

dat er toch meer verkeer gaat ko-

men over de diverse ontsluitings-

wegen zoals Soestdijkseweg, Biltse 

Rading en Groenekanseweg. Anton 

zegt, dat dit nu eenmaal de ge-

biedsontsluitingswegen zijn: ‘Hoe 

je het keert of wendt zijn dit wegen, 

die zowel qua breedte als wegpro-

iel hiervoor geschikt zijn. Althans 
veel meer geschikt dan wegen als 

Looydijk, Akker e.d.’ Bovendien 

stelt hij dat als de referentievari-

ant en de 3A variant tegelijkertijd 

worden ingevoerd er op die ontslui-

tingswegen slechts sprake zal zijn 

van een kleine verkeerstoename. 

‘Ik hoop dan ook gemeenteraad zal 

besluiten tot het snel invoeren van 

de referentievariant en variant 3A’.

Anton Klunder aan het begin van de Looydijk. [foto: Henk van de Bunt]

Nog geen oplossing akoestische 
problemen Dorpshuis 

door Henk van de Bunt

De eerder geconstateerde akoesti-

sche problemen in het Dorpshuis in 

Hollandsche Rading zullen voorals-

nog blijven bestaan. De gemeente 

De Bilt heeft om inanciële redenen 
ervan afgezien nog dit jaar deze aan 

te pakken. Beheerscommissie en 

gebruikers zijn uiterst teleurgesteld 

over deze gang van zaken. De pro-

blemen zouden begin oktober zijn 

verholpen, maar de gemeente heeft 

daartoe nog niet besloten. 

Wethouder Jolanda van Hulst liet 

begin september nog het volgende 

optekenen: ‘De akoestiek is niet 

optimaal, waardoor het met veel 

mensen in de zaal snel onrustig 

wordt. Het bestuur van de Stichting 

Dorpshuis Hollandsche Rading 

heeft ons hiervan op de hoogte ge-

bracht en we hebben hierover goed 

contact met hen. Er is een akoes-

tisch onderzoek uitgevoerd waaruit 

is gebleken dat er sprake is van een 

nagalm in de grote zaal. Het on-

derzoeksbureau heeft een voorstel 

gedaan om dit probleem op te los-

sen. Deze week heeft de gemeente 

opdracht verleend om de maatrege-

len toe te passen. Er worden platen 

op het plafond aangebracht en er 

komen vier grote fotopanelen tegen 

de wand om het geluid te dempen. 

In overleg met het dorpshuisbe-

stuur wordt bepaald wanneer de 

platen geplaatst worden. Dit zou, 

gezien de levertijd, eind september/

begin oktober al mogelijk zijn. De 

gemeente doet er alles aan om het 

probleem snel te verhelpen’.

Budgets

Inmiddels kreeg de Beheerscom-

missie het bericht dat de gemeen-

te de opdracht aan het bedrijf die 

de akoestische problemen in het 

dorpshuis zou oplossen om inan-

ciële redenen heeft teruggetrokken. 
Gebruikers reageerden verbijsterd. 

Op vragen wat dat betreft ant-

woordde de afdeling Communica-

tie van de gemeente: ‘De opdracht 

is niet verleend. Dit heeft een i-

nanciële grondslag. De gemeente 
heeft een budget voor onderhoud 

van gemeentelijke gebouwen. 

Een deel van dat onderhoud is te 

voorzien en wordt in dat budget 

opgenomen. Ook voor onvoorzien 

onderhoud is er budget. Zoals het 

college al aangegeven heeft bij de 

presentatie van de begroting is er 

geen vet op de botten meer. Dat be-

tekent dat er minder kan en de bud-

gets nog strakker in de gaten moe-

ten worden gehouden. In dit geval 

betekent het dat het budget voor 

onvoorzien onderhoud eenvoudig 

weg helemaal op is.

Het betekent niet dat de geadvi-

seerde maatregelen niet genomen 

worden. De gemeente wil deze in 

2015 met voorrang uit laten voeren 

en dat betekent ook voor nu dat de 

situatie helaas nog even blijft zoals 

hij is, maar dat er dus nog wel dege-

lijk een oplossing komt’. 

De akoestiek is niet optimaal, waardoor het met veel mensen in de zaal snel onrustig wordt. 

Vrij-liggend ietspad
Er komt een studie naar de haalbaarheid van een vrij-liggend ietspad 
langs de Dorpsweg in Maartensdijk. Het onderzoek moet de omgeving, 

ecologie en de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden tussen de Bantam-

laan en de Gezichtslaan in beeld brengen. Ook worden de mogelijkhe-

den verkend voor een ietsverbinding langs de Dorpsweg en Maartens-

dijkseweg richting Soest. Het Biltse college geeft met het onderzoek 

gehoor aan de wens van de gemeenteraad bij de bespreking van het 

gemeentelijk verkeer- en vervoerplan in april.

Onderzoek moet uitwijzen of een vrij-liggend ietspad langs de 
Dorpsweg in Maartensdijk tussen de Bantamlaan en de Gezichtslaan 

te realiseren is.                                               [foto: Henk van de Bunt]

Alle bushaltes 
rolstoelvriendelijk

Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) gaat 14 resterende bushaltes in De 

Bilt toegankelijk maken voor mindervaliden. In 2012 werden alle hal-

tes al geschikt gemaakt voor mindervaliden. Door de komst van buslijn 

72/265 en buslijn 78 door de wijken De Leijen en Centrum II ontston-

den haltes zonder deze voorzieningen. Het betreft de haltes van lijn 78 

en de halte Duivenlaan in Bilthoven, de halte Holle Bilt in De Bilt en 

de haltes Koningin Julianalaan en Viaduct A27 in Maartensdijk. Laatst-

genoemde werd overigens in julli van dit jaar aangelegd. Nog geen 

zes maanden later wordt ook deze rolstoelvriendelijk gemaakt. Naar 

verwachting zullen de werkzaamheden nog dit jaar worden afgerond.



Weten uw dierbaren wat u wenst?

Antwoordcoupon

Weten uw naasten waar uw gegevens liggen als u er niet meer bent? En wat u voor uw huisdier wenst? Via de Hartstichting kunt u dit gratis vastleggen in het 

Erfenisdossier: een handig boekwerk waarin u uw laatste wensen overzichtelijk kunt opschrijven. Denk bijvoorbeeld aan het verdelen van uw persoonlijke 

bezittingen, het blokkeren van rekeningnummers bij de bank, maar ook voor wie dat ene speciale sieraad bestemd is. Kortom: al die zaken die nabestaanden 

bij een overlijden moeten regelen.

 Ik ontvang graag gratis het Erfenisdossier van de Hartstichting

 Ik kom graag naar de bijeenkomst op  november

Naam:                                                                                                                                                                                           M / V

Adres:

Postcode:   Plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Geboortedatum:

Bijeenkomst Erfenisdossier  november

Speciaal voor geïnteresseerden organiseert de Hartstichting een bijeenkomst over het 

Erfenisdossier op donderdag  november van . tot . uur in Zalencentrum 

“De Schakel”, De Bilt. Op interactieve wijze wordt uitgelegd hoe u het dossier kunt 

gebruiken en waar u aan moet denken. Ook is er een notaris aanwezig die al uw vragen 

over erven en schenken kan beantwoorden. Als afsluiter verzorgt de Hartstichting een 

demonstratie reanimeren. 

Wilt u aanwezig zijn bij de bijeenkomst? Stuur de coupon in of mail naar 

erfenisdossier@hartstichting.nl. De toegang is gratis en natuurlijk ontvangt u na 

afl oop uw persoonlijke Erfenisdossier. 

Vraag nu vrijblijvend het gratis Erfenisdossier van de Hartstichting aan. 

Meer dan 4.000 mensen gingen u al voor. Neem contact op met Esmay Lunes, 

telefoon 070-3155607, of mail naar erfenisdossierAhartstichting.nl. Of u kunt 

onderstaande coupon insturen naar de Hartstichting, t.a.v. Esmay Lunes, 

Antwoordnummer 300, 2501 VB Den Haag. Een postzegel is niet 

nodig. Het is ook mogelijk om een digitaal Erfenisdossier aan te maken.

Zo kunt u altijd en overal bij uw gegevens. Kijk hiervoor op 

www.hartstichting.nl/erfenisdossier
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‘Hugo was iemand met een 
licht en zorgeloos gemoed...’

Toen ik die ochtend voor 
het eerst zijn kamer binnen-
stapte viel me de rustige 
uitstraling van Hugo op. Hij 
was echt “ingeslapen”. In 
zijn rechterhand hield hij de 
punt van een blauw dekentje 
vast. “Blauw was altijd zijn 
lievelingskleur” vertelde zijn 
zus. “...en de laatste tijd ook 
rose: hij wilde altijd een rose 
overhemd aan”. En zo lag 
Hugo daar onder het blauwe 
dekentje, gekleed in een rose 
overhemd. In zijn andere arm 
hield hij een knuffelhond 
vast. Het zag er zo rustig uit.

Zijn hele kamer was één 
herinnering aan zijn leven. 
Foto’s van familie, vrienden 
en van zijn vriendin en aan 
de wand een rood vaandel 
met “Hugo” (van Boss). Mijn 
oog viel op een plakboek met 
gedichten, die hij zelf met 
behulp van een begeleidster 
geschreven had. Ik vond ze 

Hugo had het syndroom van Down en leed de laatste jaren van zijn leven aan de 

ziekte van Alzheimer. In zijn woonvoorziening is hij twee weken geleden overleden. 

Hij zou in zijn kamer verblijven tot de uitvaart. “Hij slaapt”, zei een huisgenoot. ”Erg hè?”

zo mooi dat ik er tijdens de 
afscheidsbijeenkomst in het 
crematorium van Hugo’s 
familie één mocht voordra-
gen:

‘mol en das
in het gras
bij de waterkant
samen kleuren
samen praten
kleurtjes in een kistje
tekeningen van das
liggen in het gras’

Hugo benoemde de dingen 
zoals hij ze zag: onbevooroor-
deeld en puur. 

Aan het eind van de bijeen-
komst wilde de familie de 
belangstellenden ondanks het 
verdriet een positieve bood-
schap meegeven in het lied 
Beautiful That Way van Noa 
(‘La vita e bella’, het leven is 
prachtig):

Smile, without a reason why 
Love, as if you were a child

Die boodschap paste echt bij 
Hugo: hij was iemand met een 
licht en zorgeloos gemoed.  
En daarvan kunnen wij alle-
maal iets leren. Al is het maar 
dat je eigen leven anderen kan 
inspireren. 

Ik zal de uitvaart van Hugo 
niet vergeten.

Koop Geersing, uitvaartverzorger
dag en nacht bereikbaar: 06 - 51 24 77 43

Met toestemming van de familie gepubliceerd.

zoals hij ze zag: onbevooroor-

belangstellenden ondanks het 
verdriet een positieve bood-

Smile, without a reason why 
Love, as if you were a child

dag en nacht bereikbaar: 06 - 51 24 77 43

Met toestemming van de familie gepubliceerd.

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN



Buurtbemiddeling in kaart 
Buurtbemiddeling De Bilt heeft samen met zo’n 80 andere lokale organisaties één website 

ontwikkeld, www.problemenmetjeburen.nl. Op deze site is algemene informatie over de 10 

meest voorkomende burenproblemen te vinden en worden tips gegeven. Bezoekers worden 

direct doorverwezen naar de voor hen dichtstbijzijnde organisatie voor Buurtbemiddeling.

Maar liefst 27 procent van de Ne-

derlanders heeft wel eens last van 

omwonenden en 6 procent van de 

Nederlanders heeft vaak overlast 

van de buren. Dat kan gaan om 

geluidsoverlast, rommel, erfaf-

scheidingen, pesterijen en andere 

zaken. Frannie Herder van het 

onafhankelijke Centrum voor Cri-

minaliteitspreventie en Veiligheid 

(CCV) is content met de nieuwe 

website. ‘Tijdig met elkaar in ge-

sprek gaan is dé oplossing voor 

problemen tussen buren. Daar-

door wordt escalatie voorkomen 

en de ervaring leert dat de buren-

ruzie in twee van de drie situaties 

wordt opgelost dankzij de helpen-

de hand van buurtbemiddelaars. 

Bemiddeling versus rechtspraak

Het grote verschil tussen Buurtbe-

middeling en een door de rechter 

opgelegde oplossing is volgens 

Herder de bewustwording die 

ontstaat in de gesprekken tussen 

buren. ‘Onder begeleiding van 

de buurtbemiddelaar gaan beide 

partijen met elkaar in gesprek. 

Het onafgebroken gehuil van een 

baby is ineens een stuk minder 

storend als je weet dat het kind 

ziek is en de ouders er alles aan 

doen om het stil te krijgen. In de 

gesprekken krijgen buren begrip 

voor elkaars situatie en daardoor 

is een oplossing sneller gevonden. 

Legt de rechter een oplossing op, 

dan is daarmee nog niets aan het 

onderliggende probleem en de bu-

renrelatie zelf gedaan.’

Initiatief

Buurtbemiddeling De Bilt hoopt 

dat met de komst van de nieuwe 

site ook meer mensen het bestaan 

van Buurtbemiddeling ontdek-

ken. ‘Nog lang niet iedereen kent 

dit fenomeen waarbij vrijwil-

lige bemiddelaars burenrelaties 

helpen verbeteren. Zouden meer 

mensen het kennen, dan konden 

veel conlicten in een vroeg sta-

dium worden voorkomen’. 

Buurtbemiddeling De Bilt is be-

reikbaar op tel. 030 2677788 en 

per e-mail buurtbemiddeling.de-

bilt@meanderomnium.nl.

 De Vierklank 9 22 oktober 2014

Vraag en aanbod van 
werk bij elkaar

Begin april werd de community De Bilt Werkt gelanceerd. Initiatiefnemer Hans Spaan: 

‘Volgens de KvK wonen en werken er 2.000 zelfstandige professionals in deze gemeente. 

De activiteiten die zij ontplooien, zijn zeer divers. Zouden we alles bij elkaar zetten, 

dan hebben we een linke onderneming’. 

‘Behalve veel ondernemers, kent 

De Bilt ook veel activiteit. Zo is 

er de life science as met bedrijven 

als Bilthoven Biologicals, grote 

bedrijven als het KNMI, Grontmij 

en RIVM, en talloze kleinere on-

dernemingen. De commumity De 

Bilt Werkt wil deze bedrijven en 

de lokale zelfstandige professio-

nals aan elkaar verbinden.’ 

Virtueel dorpsplein

De community De Bilt Werkt wil 

het werken in de gemeente De 

Bilt duurzamer en leuker maken, 

door vraag en aanbod bij elkaar 

te brengen. Spaan: ‘Dat doen wij 

door transparant te maken wat er 

is, zowel aan vraag- als aan aan-

bodkant. Wij bemiddelen niet. Le-

den krijgen toegang tot een plat-

form waar zij andere leden kunnen 

vinden, vragen kunnen stellen en 

discussies kunnen starten. Kom je 

als zelfstandig professional niet in 

aanmerking voor grotere opdrach-

ten bij een overheidsinstantie, als 

groep kom je dat misschien wel! 

Dus maak je zichtbaar en verbind 

je met andere professionals. Mijn 

droom is een virtueel dorpsplein 

waar mensen elkaar vinden en van 

elkaar leren. Het sociale aspect 

speelt een belangrijke rol. Samen 

sta je sterker.’

 

Kennis delen

Binnen de afgeschermde intranet-

omgeving kun je vragen stellen, 

discussies starten en samenwer-

kingspartners vinden. Door je 

kennis en ervaring te delen, weten 

andere zzp-ers je te vinden en kun 

je gebruik maken van elkaars net-

werk. Ben je geïnteresseerd in de 

community De Bilt Werkt? Neem 

dan een kijkje op www.debil-

twerkt.nl. Wil je eerst meer weten, 

neem dan contact op via info@de-

biltwerkt.nl.

Het is overduidelijk, waar de ZZP-

ers Ellemieke Wolf, Fetsje Luimstra, 

Hans Spaan en Wendie Wemes hun 

(lexibele) werkplek hebben. 
[foto Henk van de Bunt]

Verdachte ontkomt 
Een alcoholcontrole op de Biltse Rading in De Bilt heeft woensdag 

8 oktober ‘s avonds geleid tot een wilde achtervolging. Een van de 

automobilisten die de agenten wilden controleren, was daar niet van 

gediend, reed dwars door de middenberm en ging er vandoor richting 

Utrecht. De politie zette de achtervolging in, maar de vluchtende be-

stuurder had een lange adem.

Via onder meer de A27, de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan, 

opnieuw de A27 en de Bastionweg in Utrecht eindigde de achtervol-

ging in de Utrechtse wijk Tuindorp-Oost. Op de Gerretsonlaan sprong 

de verdachte uit de auto, om te voet via de Kapteynlaan de bosjes in te 

vluchten. Ondanks een uitgebreide zoekactie door meerdere agenten 

en een politiehond werd de man niet teruggevonden. In zijn achterge-

laten auto vond de politie een behoorlijke hoeveelheid hennepplanten 

en inbrekersspullen. Aan de hand van het kenteken hoopt de politie de 

verdachte alsnog te achterhalen.

Prestigieuze prijs voor 
Biltse auteur

Tijdens de verkiezing van de ADAC Autobuchpreis 2014 

is de eerste plaats in de categorie motorsport gewonnen 

door de Biltse auteur Ed Heuvink met zijn boek over de 

Targa Florio, de Siciliaanse autorace van weleer. De prijs 

werd hem op donderdag 9 oktober overhandigd op de 

vooravond van de internationale Frankfurter Buchmesse.

Het 400 pagina’s tellende boek behandelt de jaren 1955 tot 1973 waarin 

deze beroemde autorace op het Italiaanse eiland Sicilië deel uitmaakte 

van het wereldkampioenschap sportwagens. Het lijvige boek, geïllus-

treerd met ruim 300 foto’s in kleur en zwart/wit, is gepubliceerd door 

de Duitse uitgeverij McKlein Publishing. Het is voor auteur Ed Heu-

vink uit De Bilt zijn derde grote autoboek. Eerder kreeg hij al interna-

tionale bekendheid door zijn boeken over de Zwitserse autocoureur Jo 

Siffert en over het eveneens Zwitserse autosportteam Scuderia Filipi-

netti. ‘Targa Florio 1955-1973’ is o.a. verkrijgbaar via de boekwinkels. 

V.l.n.r. Reinhard Klein (McKlein Publishing), Thomas Burkhardt 
(ADAC), Ed Heuvink en juryvoorzitter Juergen Lewandowski.

Rechts Helmi Kaskens (Coördinator Buurtbemiddeling De Bilt) is op maandag en donderdag bereikbaar.
[foto: Henk van de Bunt]



Maandspecial

Black angus tournedos 
met saus naar keuze 

geserveerd met
 frietjes, salade en groente

€ 19,50

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Herfstmenu

Proef de smaken van de herfst... 

Cocktail en een amuse
3-gangen menu met bijpassende wijnen 

inclusief een koie compleet  € 50,00
 

(alleen op reservering)

De Witte Zwaan

Dorpsstraat 8
3732 HJ De Bilt

(030) 221 01 25
info@witte-zwaan.nl
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Allerzielen
zondag 2 november 2014

Ook dit jaar is er op initiatief van de Raad van Kerken De Bilt e.o., 

Gemeente De Bilt en Tap DELA Uitvaartzorg gelegenheid om 

dierbare overledenen te gedenken. Op 2 november vinden er 

gelijktijdig twee meditatieve en muzikale bijeenkomsten plaats op 

Begraafplaats- en Crematorium Den en Rust en de 

Opstandingskerk in combinatie met begraafplaats 

Brandenburg:

 Bijeenkomst 1   

Ontvangst 17.00 uur 

Aanvang bijeenkomst  17.30 uur

Bezoeken graf of urnenmuur 18.00 uur

Op Den en Rust zijn twee extra bijeenkomsten:

  Bijeenkomst 2  Bijeenkomst 3 

Ontvangst 18.00 uur  19.00 uur   

Aanvang bijeenkomst  18.30 uur  19.30 uur

Bezoeken graf of urnenmuur 19.00 uur  20.00 uur

De begraafplaatsen zijn voor deze gelegenheid sfeervol verlicht.

U bent van harte welkom!

HAZENACHTERBOUTEN
Om te stoven 2½ tot 3 uur, ook voor uw eigen hazenpeper

te gebruiken; met een klein botje; extra smaak.  100 gram 1,50

HAZENRUG
Gratis ge� leerd op verzoek, met de botjes kunt u een sausje 

maken. Heerlijk met onze Rodewijn kaneelsaus.  100 gram 2,25

DRUMSTICKS
Uit onze poeliershoek om zelf te braden in de oven; ca 30 min. 

Op 150°C. Mag met de hand gegeten worden.  1 kilo 5,25

GRAAN GEVOERDE SUKADELAPPEN
Vers uit Noord Amerika, super kwaliteit, licht gemarmerd en 

boter mals. Zeer smaakvolle Amerikaanse topper.  100 gram 1,75

LAMSBOUTROLLADE
Handgeknoopt en gekruid met zout, peper, tijm en rozemarijn, 

supermals vlees. Ca 5 kwartier tot 1½ uur op 150°C.  500 gram 9,98

HAZENPEPER
Kant en klaar alleen even opwarmen, zalige combinatie met 

puree en rode kool. Bereid in onze eigen feestpannen  100 gram 1,98

TIP: Van maandag 27 t/m woensdag 29 oktober

GROVE BOEREN BRAADWORST

Met een stevige stoere bite 100 gram 1,35

SPEKLAPPEN

Lekker krokant uit te bakken 100 gram 0,95

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 20 okt t/m zaterdag 25 okt 2014. Zetfouten voorbehouden.

De hele maand oktober genieten...

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

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

Dorpsstraat 81-83 | 3732 HH De Bilt | 030 221 31 81 | www.restaurant-amis.nl
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Nagel Fashion deelt cheque uit
door Marijke Drieenhuizen

Om de nieuwe lijn ‘Collection’ van 

Esprit is sinds kort te koop bij Na-

gel Fashion in Maartensdijk. Met 

de feestelijke introductie ervan 

werd een cheque van 100 euro uit-

gereikt. Lana Padding was de ge-

lukkige en kan deze besteden aan 

iets uit de Esprit collectie. Nagel 

Fashion is ervan overtuigd dat de 

nieuwe lijn in behoefte voorziet. 

Gerjanne: ‘We hebben altijd een 

open oor voor de wensen van de 

klanten en waar mogelijk spelen we 

daar met onze collectie op in. Naast 

deze twee lijnen van Esprit hebben 

we ook Dreamstar, Yaya, Gerry 

Weber, Setter, Blu*el en Pepperz. 

Voor ieders smaak is er zo wel iets 

te vinden. En voor de heren hebben 

we een bescheiden collectie van de 

merken Fellows en Baseield.’

Collection Line 

De materialen, modellen en kleuren 

geven de Collection Line van Es-

prit net een beetje extra. Gerjanne: 

‘Daardoor is een mix van casual 

‘luxury en elegance’ ontstaan. Het 

is een mooie aanvulling op onze 

collectie. Ook de beenmodecollec-

tie is recentelijk uitgebreid. Er zijn 

veel fantasie panty’s in verschil-

lende kleuren en motieven. En voor 

de allerkleinsten is het assortiment 

ook weer aangevuld. Zo blijft het 

leuk winkelen bij ons.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Winterheide

Erica darleyensis.

Vaste plant. Diverse 

kleuren. Potmaat 12 cm. 

Per stuk 2,99

3 voor

5,-

wk 43. Geldig van 23-10 t/m 29-10. OP=OP

advertentie

Winkeliers Maartensdijk tegen 
zondagsopening 

Breed bevolkingsonderzoek te duur 

Donderdag 30 oktober a.s. vraagt wethouder Jolanda van Hulst van Economische Zaken 

namens het college goedkeuring aan de gemeenteraad voor openstelling van de 11 gemeentelijke 

supermarkten op zondag. Het college ‘streeft naar een goede economien wil  

de koopkrachtafvloeiing naar omliggende gemeenten tegengaan.’ 

Het verzoek betreft uitsluitend de 

supermarkten, dus niet alle win-

keliers. De Biltse consument is 

hierover gehoord via de gemeen-

telijke website. ‘Het is in deze tijd 

geen goed signaal om hoge kosten 

te maken voor een grootschalig, 

wetenschappelijk opgezet onder-

zoek’, meldt gemeentevoorlichter 

Yolanda van Mil. 

Raadscommissie

Afgelopen donderdag gaven drie 

insprekers hun mening tijdens de 

vergadering van de raadscommis-

sie Burger en Bestuur. Bedrijfs-

leider Smit van de Bilthovense 

Plus-supermarkt pleitte voor zon-

dagsopening. Evenals voorzitter 

Peter Dapper van de winkeliers-

vereniging Bilthoven Centrum. 

Kwaliteitsslager Andries Zweis-

tra was, namens het Maertens-

plein in Maartensdijk fel tegen. 

De beide voorstanders benoem-

den het ‘ongelijke speelveld’ in 

de regio. In Zeist en Den Dolder 

zijn de winkeltijden ruimer. ‘U 

wilt niet weten hoe er aan iedere 

consumenteneuro wordt getrok-

ken’, probeerde de heer Smit de 

commissievoorzitter Hanneke de 

Zwart (D66) te overtuigen. Pe-

ter Dapper gaf aan dat ‘de koop-

kracht wegstroomt’ naar de buurt-

gemeenten. ‘Kleine winkeliers 

hebben het moeilijk. Geef ons de 

gelegenheid mee te bewegen met 

de ontwikkelingen om ons heen. 

Als we de bandbreedtes niet kun-

nen volgen, dan kost het ons veel 

omzet’, aldus Dapper. 

Meer winst

Fractievoorzitter Johan Slootweg 

van de SGP, fel tegen zondagsope-

ning: ‘Als een groot deel van de 

omgeving een pistool koopt, wilt 

u er dan ook één?’ Ook Hans Bril-

leman van Bilts Belang temperde 

de ambitie van de Bilthovense 

winkeliers. Hij zei verdere zon-

dagsopening ‘overdreven’ te vin-

den. ‘Je kunt toch de hele week al 

boodschappen doen?’ Nico Jansen 

(CU) vroeg zich hardop af, of de 

kwestie niet veeleer ging om het 

maken van meer winst, dan om 

eventueel omzetverlies. Slager 

Andries Zweistra uit Maartens-

dijk stond pal voor de zondagsrust. 

‘Maak van mensen geen slaven, 

die geen rust meer kennen’, sprak 

hij de commissieleden toe. Had 

niet uitgerekend de VVD vooraf-

gaand aan de raadsverkiezingen 

toegezegd het op te zullen nemen 

voor de kleinere winkeliers?, riep 

hij in herinnering. 

Tegen

Overigens is 96 procent van de 

winkeliers in Maartensdijk tegen, 

zoals bleek uit het kleinschalige 

onderzoek (peiling) dat de ge-

meente in samenwerking met 

het Amsterdamse online-onder-

zoeksbureau NWM2 heeft uitge-

voerd. ‘Uitgevoerd op initiatief 

van de supermarkten’, benadrukt 

gemeentewoordvoerder Yolande 

van Mil, ‘om hen de mogelijkheid 

te bieden ook op zondag open te 

gaan van 12.00 tot 18.00 uur’. De 

raad heeft op haar beurt verzocht 

om de mening van consumenten 

bij de afweging te betrekken. Fractievoorzitter Johan Slootweg SGP: ‘als iedereen in uw omgeving een 

pistool koopt...’

Klankbord
Stem die zondagsuper eens af!

Ik bleef met vragen zitten….De website van De Bilt 

meldde recent een ‘draagvlakonderzoek’, dat warm-

lopen zou uitwijzen voor gemeentelijk winkelen op zondag. Persoon-

lijk niet onderzocht was ik benieuwd naar het gewicht en de deinitie 
van deze research. De morrende signalen in mijn eigen Wijk De Bilt 

(Oost) hoek Albert Heijn XL en Dirk van de Broek, speelde ik digitaal 

door naar collega-Kern Maartensdijk. Om precies te zijn naar de man-

nenbroeders van de daar gevestigde SGP. Zij hebben inmiddels zowel 

onderzoek als draagvlak in een persbericht tot moes vermalen.

Tour de France

De lokale Staatkundig Gereformeerden hebben een naam op de houden 

waar het gaat om wat ‘wel en niet mag op zondag’. Moreel en soci-

aal economisch. Nog niet zo lang geleden strekte gemeentelijk fractie-

leider Johan Slootweg zijn indrukwekkende gestalte uit van berm tot 

berm, om de geluids- en andere ietsoverlast van de Giro Italia ervan 
te weerhouden zijn dorp op zondag te doorkruisen. Ongetwijfeld zal 

de kaashandelaar te Overvecht er opnieuw vóór gaan liggen, wanneer 

de organisatie van de Tour de France (start Utrecht 2015) koersideeën 

heeft voor een Maartensdijkse zomerzondag. Commissielid Arie van 

der Vlies, toont zich zoals gebruikelijk een volleerd fractie-assistent: 

‘De SGP-fractie heeft de achterliggende tijd zelf ook onderzoek ge-

daan naar de betrouwbaarheid van het draagvlakonderzoek. De feiten 

die hieruit naar voren komen en de conclusies die de fractie kan trek-

ken, liegen er niet om’, schrijft hij aan de pers. Fractievoorzitter Johan 

Slootweg in citaat: ‘We kunnen de wijze waarop het gemeentelijke on-

derzoek is gedaan en dus ook de uitkomst ervan niet anders zien dan 

broddelwerk.’

Zondag rustdag

‘Wie de SGP kent, weet dat de partij op grond van de Bijbel tegen 

het openstellen van winkels op zondag is. Een christelijke partij streeft 

ernaar dat de Tien Geboden die in de Bijbel staan als leidraad gelden 

in de samenleving. Openstelling van winkels op zondag past niet bij 

het gebod over het houden van de zondag als rustdag’, briest Slootweg 

via het plaatselijk journaille. Hij belooft wethouder Jolanda van Hulst 

(VVD/EZ) een paar gepeperde Raadsvragen. Waarmee hij het gegaran-

deerd ook zal opnemen voor de kleinschalige winkeliers in zijn eigen 

Maartensdijk, in De Bilt en Bilthoven. Slootweg noemt het onderzoek 

’broddelwerk’. Ikzelf vraag me af: ‘überhaupt welk werk’? De tamtam 

in mijn eigen directe omgeving, die me op de hoogte stelde van de 

verontrustende ontwikkelingen? Het risico van iedere zondag rumoer 

en volle parkeerplaatsen op Hessenweg en omgeving? Want zolang het 

vrij parkeren is op het Herenplein, is de Biltse Albert Heijn tevens ge-

garandeerd van winkel- en autobezoek uit Utrecht e.o. Bepaald min-

der geruisloos dan het bevolkingsonderzoek, dat er hoegenaamd aan 

vooraf ging. ‘Ach, die supers willen gewoon open op zondag’, hoor 

ik al gelaten in Wijk De Bilt, een dikke vinger veronderstellend in de 

bestuurlijke pap.

Enquête?

Gedane zaken die geen keer kennen? Liever niet. Dus laat maar ko-

men, die gemeentelijke, extern getoetste enquêteformulieren. Op mijn 

eigen deurmat. Dezelfde plek waar de aanslagformulieren OZB en 

Waterschap terecht komen. Trouwens Arie van der Vlies, speel de on-

derzoeksmethode en - resultaten van jullie eigen SGP-onderzoek eens 

door naar de pers!

Veroniek Clerx

Lana Padding ontvangt uit handen van Gerjanne Nagel een Esprit 

Modecheque van 100 euro.



Grote collectie 

klassieke en  

moderne meubel-

stoffen en leer.

Ook rieten- en 

biezenmatten  

maken.

Kijk voor een

impressie op 

onze site:

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

Nieuw in Bilthoven

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

Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven

06-25172955
0346-830927

www.meubelstoffeerderijkwarten.nl

Laat u verrassen en maak uw tuinwensen waar!

Hoefakker maakt kosteloos een inrichtingsschets voor uw tuin.  

Onze tuinontwerper komt graag bij u langs om de wensen en moge-

lijkheden te bespreken. Wij maken dan een handmatig schetsontwerp 

op schaal. Deze schets wordt op een later moment aan u gepresen-

teerd. Uiteraard inclusief kostenraming (nu maar 6% btw op arbeid) 

voor de aanleg.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

telefoon 030 220 1021

email info@hoefakker.com

website www.hoefakker.com 

wij zijn tuinontwerpers

ADRES UTRECHTSEWEG 374 - 3731 GE DE BILT
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HEERLIJK LEZEN EN KOKKERELLEN BIJ VINK WITGOED

ZATERDAG 25 OKTOBER 2014

Aanstaande zaterdag komen schrijver Peter van Dijk en chef 
kok Joost den Ouden naar Westbroek! Bij Vink Witgoed 
geeft Peter van Dijk een SCHRIJFWORKSHOP VOOR KIN-
DEREN en laat Joost den Ouden de mogelijkheden van de 
kookapparatuur in de winkel van Vink zien tijdens een aantal 
CULINAIRE DEMONSTRATIES. 

VOORPROEFJE
In de voorleesboeken van Peter van Dijk vertelt de vader van 
Jelle en Tara elke dag een bijzonder verhaal. Jelle en Tara 
kiezen een dier, een beroep en een plaats, en daarover moet 
het die avond gaan.
Lees hieronder het begin van het verhaal dat hij speciaal 
schreef voor Vink Witgoed. Benieuwd naar hoe het verhaal 
afl oopt? Kom dan op 25 oktober rond de klok van 14 uur 
naar Vink Witgoed in Westbroek. 

Ook welkom als je andere verhalen wilt horen of… misschien 
zelf wel nieuwe verhalen wilt verzinnen met de schrijver van 
De toekan en de campingkok en De lynx Rechts.

De koelkastverkoper van Westbroek

‘Tsjonge pap, wat ben ik blij dat onze koelkast het weer doet.’
‘Ik ook schat, dat was even een paar dagen waardeloos zeg.’
‘Ik miste de ijsjes nogal.’
Papa Vrolijk glimlachte. Toen de koelkast die zaterdag kapot was gegaan was hij snel met wat spullen naar de 
buren gegaan die anders zouden bederven, maar de ijsjes hadden ze meteen maar opgegeten.
‘Hoor eens even. Zaterdag hebben we ijs gegeten, en vandaag staat er al een nieuwe koelkast. Dat is twee dagen! 
Hoe kun jij je ijsjes nu missen.’
Jelle lachte: ‘Haha pap, nou had ik jou er even tussen, zeg. Tsjonge wat was dat een makkelijke.’
Tara kwam erbij zitten. ‘Ik vond vooral die meneer die de koelkast kwam brengen erg aardig, die mag in het ver-
haal voorkomen vanavond. Een koelkastverkoper.’
‘En een ijsbeer.’ Zei Jelle. ‘Die stond namelijk op de vrachtwagen waarmee hij langs kwam, dat vond ik nog zo 
grappig.’
‘Zozo,’ zei papa. ‘Dat gaat snel, dat wordt een makkie voor me. Een koelkast en een ijsbeer, dat is niet zo’n lastige.’
Jelle en Tara dachten diep na. Hoe konden ze het hun vader toch wat moeilijker maken. Wat had niets met ijsberen te maken?
Opeens riep Jelle het uit: ‘Westbroek!’
‘Westbroek?’
‘Ja, daar komt mijn juf vandaan. Nou, ze heeft me wel eens verteld hoe dat dorp eruit ziet, daar zijn zeker geen ijsberen te vinden.’
‘Okay,’ zei papa Vrolijk, ‘ik ben benieuwd hoe dit verhaal zal lopen.’

Rick was een heel normale jongen. Hij voetbalde, hij tekende graag, hij hield ervan om in de herfst kastanjes te zoeken, 
maar op een punt was hij anders dan alle andere kinderen. Hij hield van ijsjes.

Chef kok Joost zal van 11.30-16.00 uur 

kookdemonstraties geven.

Peter leest voor van 14.00-16.00 uur.

THE ART OF HAIRCOLORING

Wilt u ook eens iets heel anders met uw haar? 
Dat vinden we leuk!
We zitten boordevol creatieve ideeën, ook voor u!
 
Kijk voor diverse interessante acties op FB.

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

www.hairdesque.nl
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Keukenapparatuur en mooie 
verhalen bij Vink Witgoed

door Martijn Nekkers

Ruth Nagel, de ondernemende directeur van Vink Witgoed is altijd in voor iets bijzonders. Het 

feit dat hij de buurman is van schrijver Peter van Dijk is er de oorzaak van dat er op zaterdag 

25 oktober een bijzondere actie komt. ‘We wilden wel eens iets doen met boeken’, vertellen de 

twee Westbroekse buurmannen. Het resultaat wordt een combinatie van een kok die gaat 

koken en een schrijver, Peter van Dijk zelf, die een verhaal gaat vertellen.

Leuk voor de klanten die voor de 

kookkunsten van kok Joost den Ou-

den komen en interesse hebben in 

moderne keukenapparatuur. Maar 

ook leuk voor hun kinderen die 

naar Peter van Dijk kunnen luiste-

ren en zelf met hem ook een ver-

haal gaan maken. Het gaat allemaal 

plaatsvinden in de zaak aan de Pr. 

Christinastraat in 3 Westbroek.

Aanleiding

De aanleiding is de Christelijke 

Kinderboekenmaand die dit jaar 

voor de twintigste keer gehouden 

wordt. Het is het zusje van de Kin-

derboekenweek die al sinds 1955 

bestaat. In de Vierklank van deze 

week staat een kinderverhaal van 

Peter van Dijk. Dat verhaal is ech-

ter nog niet af. Daarvoor moeten de 

kinderen op zaterdagmiddag 25 ok-

tober tussen 14.00 en 16.00 uur naar 

Vink Witgoed komen. Daar vertelt 

Peter hoe de vertelling aloopt. 
Maar er gebeurt nog meer. Peter laat 

de kinderen ook een eigen verhaal 

bedenken. Dat gebeurt volgens de 

methode die hij zelf ook gebruikte 

in zijn eerste boek ‘De toekan en 

de campingkok’. Peter: ‘Je kiest 

een dier, een plaats en een beroep 

en maakt dan het verhaal dat er bij 

past. Het moet bizar zijn, dat maakt 

het voor kinderen leuk en spannend 

om naar te luisteren. Je moet er voor 

zorgen dat ze verrast blijven maar er 

ook dingen uit het dagelijkse leven 

aan toevoegen. Het geheel moet ook 

weer niet te gek worden, want dat 

accepteren ze niet’. 

Nieuw boek

Peter van Dijk heeft voor de kin-

derboekenmaand op deze manier 

weer een boek geschreven: ‘De 

lynx Rechts’. Net als in zijn vorige 

boek vertelt vader Vrolijk weer elke 

avond een bijzonder verhaal over 

een dier, een plaats en een beroep 

die zijn gekozen door zijn kinderen 

Jelle en Tara. Soms lijkt het onmo-

gelijk om er echt chocola van te ma-

ken, maar steeds weer blijkt er een 

doldwaas verhaal in te zitten. Deze 

keer gaan de ongeloolijke verhalen 
onder meer over een lynx, een snot-

dolf, de blobvis, Serooskerke en 

over een ongediertebestrijder die 

in de wolken is. Het boek is weer 

geïllustreerd door Linda van den 

Born. Peter van Dijk heeft overi-

gens ook ilms, theater, cabaret en 
mime-voorstellingen geschreven en 

is daarnaast uitgever van beroep.

Missie

Hij ziet het als een missie om kin-

deren te stimuleren om zelf verhalen 

te schrijven. Dat is helemaal niet zo 

moeilijk op de manier die hij heeft 

bedacht. ‘Het is verbluffend hoeveel 

fantasie kinderen hebben’, vertelt 

hij. Deze ervaring heeft hij ook met 

zijn eigen kinderen die model staan 

voor Jelle en Tara uit zijn boeken.

Van Dijk vindt ook dat hier aan op 

school ook meer aandacht geschon-

ken zou moeten worden. Natuur-

lijk naast het feit dat kinderen ook 

moeten leren lezen, schrijven en 

rekenen. Ter gelegenheid van de 

kinderboekenmaand gaat Van Dijk 

in oktober 10 scholen in het hele 

land langs om kinderen voor te le-

zen en verhalen met ze te maken. In 

november doet hij er nog eens vijf 

scholen bij. Hij vindt het geweldig 

om dat te doen. Zijn boeken zijn ge-

schikt voor kinderen uit de groepen 

6 t/m 8. Hij denkt echter ook dat je 

met jongere kinderen op deze ma-

nier zou kunnen werken. In ieder ge-

val zijn ze er op de basisschool ‘Het 

Kompas’ in Westbroek al mee bezig 

geweest. Er is daar onlangs zelfs een 

eigen gouden, zilveren en bronzen 

kindergriffel uitgereikt aan de beste 

verhalenmakers onder de kinderen. 

Signeren

En nu kunnen alle andere kinderen 

uit Westbroek en omstreken op za-

terdag 25 oktober ook aan de slag. 

Het wordt een bijzondere combina-

tie. ‘We leveren zaterdag zowel de 

ingrediënten voor de kookdemon-

stratie als voor de verhalen’, ver-

tellen Ruth en Peter lachend. ‘De 

verhalen komen deze middag uit de 

verhalenmagnetron’. Kok Joost den 

Ouden zal tussen 11.30 en 16.00 de 

‘KitchenAid’ keukenmachine de-

monstreren waarvan Vink Witgoed 

sinds kort oficieel dealer is. Maar 
ook zal hij laten zien hoe je met de 

stoomoven om moet gaan. Met de 

kinderen zal de Joost ook nog wat 

speciaals gaan bereiden, zo is de 

verwachting. Kinderen en ouders 

zijn dus beiden onder de pannen. 

Peter zal dan ook zijn nieuwe boek 

signeren. Ruth Nagel geeft als reac-

tie dat hij dan ook, als de klant het 

op prijs stelt, nieuw aangeschafte 

keukenapparatuur van zijn handte-

kening zal voorzien.

Ruth Nagel (r) en Peter van Dijk hebben op zaterdag 25 oktober zowel 

ouders als hun kinderen wat te bieden bij Vink Witgoed.

Werkzaamheden Maertensplein gestart

De werkzaamheden aan het Maartensdijkse Maertensplein zijn onlangs gestart. Tot aan de 

Sinterklaasintocht in november wordt hier hard gewerkt aan het vervangen van de riolering. 

Daarna wordt het plein verder opgeknapt.

Met de herinrichting van het plein 

wordt naast de wateroverlast (die 

soms ontstaat na hevige regenval) 

ook de verlichting, bestrating en 

de uitstraling van het plein aange-

pakt. Het ontwerp voor dit plein is 

samen met een begeleidingsgroep 

opgesteld en er is met verschillende 

partijen overleg geweest.

Uitvoeren

Aannemer Agterberg zal het werk 

gaan uitvoeren. Op maandag 13 

oktober is er gestart met de vervan-

ging van de riolering. Deze werk-

zaamheden duren naar verwachting 

tot 21 november. De aannemer legt 

dan het werk stil voor de intocht 

van Sinterklaas en 

de feestdagen in 

december. In janu-

ari wordt het werk 

weer opgepakt. Tij-

dens de werkzaam-

heden blijven de 

winkels wel altijd 

bereikbaar. 

Informatie

Voor meer in-

formatie over de 

werkzaamheden 

kan men terecht 

bij het wekelijkse 

inloopspreekuur. 

Elke woensdag-

ochtend van 9.00 

tot 11.00 uur is de 

heer Bart van Mal-

sen, opzichter van 

de gemeente, in de 

bouwkeet op het 

plein. 

Van week 41 tot en met week 47 is dit het beeld van het Maertensplein 

[foto Henk van de Bunt]

Vervuiling bodem 
Maartensdijk

Vervuilde grond in Maartensdijk levert geen acuut gevaar voor gezond-

heid op. In de media is de afgelopen dagen bericht over vervuilde grond 

in Maartensdijk. Het gaat om een locatie aan de Dorpsweg waar vroe-

ger een stomerij heeft gestaan.

In de eerste berichten in de media werd aangehaald dat er acuut gevaar 

voor de volksgezondheid zou zijn. Dit is niet het geval. De provincie 

legt in een nieuwsbericht op haar website www.provincie-utrecht.nl  

nader uit wat er precies aan de hand is. Voor eventuele vragen naar aan-

leiding van dit bericht kan contact worden opgenomen met de provincie 

via (030) 258 20 00.

Bevrijd

In theater Het Lichtruim in Bilthoven hield auteur en tv-programmamaker 

Ad van Liempt op donderdag 16 oktober voor 75 bezoekers een 

lezing over zijn meest recente boek ‘Na de bevrijding’. De avond was 

onderdeel van de Maand van de Geschiedenis en georganiseerd door 

Cultuurpodium De Bilt. Ad van Liempt werd ingeleid door Ike Bekking 

van de Bilhovense Boekhandel – Bouwman Boeken. [GG]



Een gratis* klikgebit op 

implantaten verbetert 

uw kwaliteit van leven!

Geen los gebit meer, 

dus ongehinderd

praten, eten en lachen!

Problemen met 
uw kunstgebit?

Tweede Brandenburgerweg 1

3721 CG Bilthoven

tel: 030 - 229 39 79

 info@brandenburgtandartsen.nl

www.brandenburg-tandartsen.nl

Open Dag Gratis* Klikgebit
Zaterdag 1 november 11.00 - 14.00 uur

KLIKGEBITKIT

www.gratis-klikgebit.nl

Brandenburg
tandartsen

Praktijken die zijn aangesloten bij Gratis* Klikgebit:

• Vallei Tandartsen • 1881 Tandartsen • Brandenburg 

Tandartsen • Tandheelkundig Centrum Beuningen 

• Medidental 

*  De implantaatleverancier doet u een bedrag cadeau ter hoogte van uw eigen 

bijdrage aan het klikgebit! Deze actie is geldig tot en met 31 december 2014. 

Kijk voor de voorwaarden op www.gratis-klikgebit.nl.

**  Alleen bij maken afspraak tijdens de Open Dag.
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Datum: Donderdag 30 oktober

Inloop:  Vanaf 17:00 tot 20:00

Locatie:  Het dorpshuis aan de 

Prinses Christinastraat 2 

in Westbroek

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

den Berg Vastgoed B.V. een nieuwbouwproject te ontwikkelen aan de 

Westbroekse Molenweg te Westbroek. De ontwikkeling heeft vooral 

betrekking op grondgebonden geschakelde woningen en twee-onder-

een-kap(lex)woningen. Graag willen wij de omwonenden en geïnteres-

seerden vragen om mee te denken met het project.

Kom daarom op donderdag  

30 oktober naar het dorpshuis  

en praat met ons mee!

Lichte f donkere kleuren?

Uw mening telt!

Informatiebjeenkomst project ‘Molenweg’

Wat voor architetuur

mot er toegepast worden?

Hoe wilt u dat uw huis er uit zit? Wilt u 2 f 3 slaapkamers?

Dag niet 
genoeg zakgeld

Hallo Jumbo

Bij Jumbo werk je bij de leukste supermarkt van Nederland. Je groeit elke dag in onze dynamische organisatie. Dat merk je op 
de werkvloer. We werken samen, zijn ondernemend en willen winnen. Met één doel: 100% tevreden klanten! Past dat bij jou? 
Zeg dan Hallo Jumbo!

We zoeken nog hulpkrachten (div. afdelingen) vanaf 15 jaar voor onze Jumbo winkel 

Jelle Farenhorst, Maartensdijk
Kom bijverdienen bij de leukste supermarkt van Nederland! 

Kijk voor de ideale bijbaan op

jumbowerkt.nl

of vul het sollicitatieformulier in bij de servicebalie in onze winkel.
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Peuters naar het bos
Peutergroep ’t Kompas is op 

maandag en donderdag van 8.30 

uur tot 12.00 uur geopend en 

maakt, met behulp van ouders, 

ook tochtjes. Recentelijk werd 

bezoek gebracht aan het bos waar 

blaadjes, stokken, paddenstoelen 

en dennenappels in tassen gedaan 

om mee naar de groep te nemen. 

Omgevallen boomstammen ble-

ken reuze aantrekkelijk om over-

heen te lopen en de peuters wer-

den steeds verleid tot acrobatische 

toeren. 

(Ingrid Stekelenburg)

Kunstzinnige schoenmaatjes
Omdat basisschool De Rietakker in De Bilt dit jaar voor de 15e keer aan de actie 

‘Schoenmaatjes’ van Edukans mee doet, wilde de schoolcommissie er een speciale editie 

van maken. Samen met lokale kunstenaars veranderden de leerlingen van de school op 15 

oktober schoenendozen in ware kunstwerkjes. En dat alles voor een goed doel: 

een onvergetelijk cadeau voor een leeftijdsgenootje in een ontwikkelingsland.

Bij de landelijke actie ‘Schoen-

maatjes’ van Edukans vullen Ne-

derlandse kinderen schoenendozen 

met schoolspullen en speelgoed, 

die naar ‘vriendjes’ in verschillende 

ontwikkelingslanden gestuurd wor-

den. Een simpel maar prachtig idee, 

dat al jaren een succes is als goede-

doelen activiteit op Daltonschool 

De Rietakker. ‘Eigenlijk waren er 

twee jubilea: niet alleen is het de 

15e keer ‘Schoenmaatjes’ voor De 

Rietakker, de schoenmaatjes-actie 

zelf bestaat dit jaar ook nog eens 20 

jaar. Wat is er dan leuker dan iets 

speciaals te doen, iets waarbij alle 

leerlingen door lekker creatief be-

zig te zijn iets bijzonders doen voor 

een kind ver weg?’

Netwerk

Sabrina Kalisvaart en Linda Lutz 

van de schoolcommissie waren 

reuze enthousiast om aan de slag te 

gaan en de hele zomer zijn ze, sa-

men met juf Agnes, druk geweest 

met organiseren. De dames hadden 

namelijk bedacht dat het gewel-

dig zou zijn als er in iedere klas 

een kunst-workshop zou worden 

gegeven waarin de dozen versierd 

zouden worden. Ze schreven lokale 

kunstenaars aan, maakten gebruik 

van het netwerk van ouders en lob-

byden bij bedrijven en winkels in 

De Bilt en Bilthoven om hun idee 

te ondersteunen. En met succes. Af-

gelopen woensdag was het een cre-

atieve heksenketel in De Rietakker. 

Acht kunstenaars lieten zien hoe je 

met verf, stof, wol, papier, stempels 

of een centrifuge van een gewone 

schoenendoos een echt kunstwerk 

kunt maken. Met de hulp van veel 

ouders en zelfs grootouders gingen 

de kinderen vervolgens zelf aan de 

slag en waren de hele ochtend en-

thousiast aan het knippen, plakken 

en kwasten. Met een oude was-cen-

trifuge werden sterschilderijen ge-

maakt en met ecoline blaas-iguren 
maken was een andere kunstvorm 

waar de leerlingen mee leerden 

werken. De jongsten van de school 

wisten met ‘gemengde techniek’ 

van schilderen en textiel-plakken 

hun dozen in kunst te veranderen. 

Voor de hulp(groot)ouders en kun-

stenaars was er tussendoor gebak, 

gesponsord door de Biltse banket-

bakkerij van Ingen.

Samenwerken

‘Met deze ochtend doen we niet al-

leen aan de creatieve ontwikkeling 

van de leerlingen. Ze moeten ook 

samenwerken, want dat ene leuke 

stofje moet je delen met een an-

der kind. En al is er een voorbeeld 

gemaakt door een kunstenaar, de 

leerlingen kunnen zelf bedenken 

hoe zij hun schoenendoos gaan ma-

ken. Maar het allerbelangrijkste: ze 

doen het voor een ander kind dat 

in een heel ander land woont, een 

soort vriendje ver weg’: Jan Buis, 

de directeur van De Rietakker, is 

onder de indruk van wat er bereikt 

is in een ochtend knutselen. De 

school is druk bezig om nog meer 

dan voorheen in alle onderwijs- en 

andere activiteiten de kinderen te 

inspireren en te laten zien dat ieder-

een op zijn eigen manier prachtige 

dingen kan doen. ‘Samen uniek’ is 

daarvoor de slogan. ‘Een dag als 

vandaag laat precies zien wat we 

daarmee bedoelen. En de kinderen 

hebben dat van nature allemaal in 

zich’, aldus een trotse Buis. De ver-

sierde schoenendozen gaan eerst 

met de kinderen mee naar huis, 

om in de herfstvakantie gevuld te 

worden met schoolspullen, toiletar-

tikelen en speelgoed. Na de vakan-

tie moeten de kunstwerken weer 

mee naar school, waar ze een week 

lang tentoongesteld zullen worden. 

Daarna gaan ze dan, via Edukans, 

op weg naar een ver land om daar 

een kind te verrassen. 

(Sigrid Ruuls)

‘Duimelijntje’ op 
ontdekkingstocht

Op maandag 27 oktober spreekt prof. dr. Peter Nikken, hoogleraar me-

diaopvoeding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam tijdens een avond 

van de Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie. Hij is als 

specialist Jeugd, Media en Opvoeding verbonden aan het Nederlands 

Jeugdinstituut. Kinderen raken immers op jonge leeftijd in de ban van 

de digitale media. Soms leidt dit tot internet- en gameverslaving. Dit 

instituut biedt begeleiding aan ouders en kinderen. De avond is in Huize 

Het Oosten, Rubenslaan 1-3, Bilthoven van 20.00 tot 22.00 uur. Kaar-

ten zijn aan de zaal voor aanvang verkrijgbaar. 

Schoolkorfbal 
bij Nova

Op 24 en 26 september vond bij KV Nova in De Bilt het jaarlijkse 

schoolkorfbal plaats voor de scholen in de kernen Bilthoven en De Bilt. 

In totaal deden er ongeveer 500 kinderen mee die op maar liefst 10 

velden de wedstrijden speelden. Alle kinderen hebben op deze dagen 

een glas limonade gekregen en daarnaast ook een gratis ijsje dankzij 

sponsoring van Hoogvliet. Bij groep 5/6 bleek Michael 5 de sterkste en 

bij groep 7/8 was dit Regenboog 2.                        (Annelies Kreuger)

Fred van Ettikhoven (bestuurslid Technische zaken Nova) en de 

winnaar van groep 5/6.

Leerlingen van De Rietakker bezig met het versieren van hun Schoenmaatjes-dozen.

Met 15 peuters in het bos maken de leidsters dankbaar gebruik van hulpouders.

Inspiratie in opperste concentratie.
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Familietoernooi bij 
Tennisclub Bilthoven

Zondag 28 september vond op Tennisclub Bilthoven het Familietoernooi 2014 plaats. 

Dit jaarlijkse evenement, dat al bestaat sinds 1976, staat bekend als een van de topevenementen 

van TC Bilthoven en ook deze keer werd er massaal voor het toernooi ingeschreven.

 

Bij het familietoernooi spelen fa-

milieleden (leden en niet-leden) 

samen,  zoals vader-zoon, opa-

kleindochter, moeder-nichtje enzo-

voorts. Niveau en leeftijd maken 

niet uit, als er maar ergens een fa-

milieband is en een familielid lid is 

bij TC Bilthoven. Dankzij de ruime 

sponsoring van o.a. vele midden-

standers van Bilthoven en Den Dol-

der konden er fantastische prijzen 

worden uitgereikt

Na een warming up op de muziek 

van ‘We are family’ gaven 3 ten-

nisleraren van tennisschool TOP 

een clinic en gingen vervolgens 100 

deelnemers op 10 banen de strijd 

met elkaar aan. 

(foto Ineke Sikkema)

Experts van Beng! en Susteen adviseerden deze keer 

de inwoners van kern De Bilt.

De Bilt Bespaart Energie
door Henk van de Bunt

Om meer te weten van ‘De Bilt Bespaart Energie’ was er donderdag 16 oktober een speciale 

informatiebijeenkomst in het H.F. Witte Centrum, waar experts van Susteen meer vertelden 

over de campagne en over de mogelijkheden om van een woning een duurzaam thuis te maken. 

Inwoners van de kern De Bilt, die tevens eigenaar zijn 

van een woning die vóór 1976 is gebouwd  ontvingen 

de afgelopen tijd een uitnodiging van de gemeente en 

BENG! om mee te doen aan de campagne ‘De Bilt Be-

spaart Energie’. Woningen die gebouwd zijn na 1976 

zijn al voorzien van isolatie. In 1976 stelde het bouw-

besluit voor het eerst eisen ten aanzien van isolatie. 

Bij huizen die daarvóór gebouwd zijn, is dan ook de 

meeste winst te halen als het gaat om energiebespa-

ring. Deze campagne heeft tot doel te ondersteunen bij 

het realiseren van een comfortabele en energiezuinige 

woning met lagere woonlasten. Na De Bilt komen ook 

de andere kernen snel aan de beurt.

Scannen

Deze groep krijgt de mogelijkheid om tegen geredu-

ceerd tarief de woning te laten scannen. Daarbij wordt 

gekeken naar het energieverlies, kansrijke besparings-

maatregelen en mogelijkheden voor het plaatsen van 

zonnepanelen. Naast een adviesrapport ontvangt men 

een offerte om (een deel van) de maatregelen te laten 

uitvoeren. Hierbij worden zoveel mogelijk lokale on-

dernemers betrokken.

Andere kernen.

In november 2014 zal een groot deel van Bilthoven 

een uitnodiging krijgen en in januari 2015 volgt de rest 

van de gemeente. In totaal krijgen 7000 woningeige-

naren een brief. Het gaat om woningen die eigendom 

zijn van de bewoner, vóór 1976 gebouwd en geen ap-

partement zijn.

Hoofdtrainer blijft bij 
Tweemaal Zes

Eric Geijtenbeek zal ook volgend seizoen als hoofdtrainer verbonden 

zijn aan Tweemaal Zes. ‘De selectie is enthousiast over de samenwerking 

en Eric wilde zelf ook graag door’, zegt Marcel Bos, TC-lid bij TZ. 

‘Er is een klik tussen Eric en de groep, we zien ook nog steeds groei 

en ontwikkeling’. Geijtenbeek is bezig aan zijn tweede seizoen bij de 

Maartensdijkse korfballers. Dit seizoen komt TZ voor het eerst uit in de 

hoofdklasse van de veldcompetitie.

Personal Touch Travel 
sponsort TZ  

Tweemaal Zes presenteerde Personal Touch Travel als  nieuwe sponsor. 

De reisorganisatie verbindt zich voor drie jaar aan de Maartensdijkse 

korfbalvereniging. 

Winst in 
bekertoernooi

Woensdag 15 oktober speelden de Salvo dames de eerste ronde van de 

bekerwedstrijd tegen Limes uit de Meern. Dit team speelt in een ander 

district dus Salvo kende de tegenstander niet. Maar in de eerste set 

werd al snel duidelijk dat Salvo de betere ploeg was: deze ging dan ook 

vrij gemakkelijk naar Salvo met 25-18. In de tweede set kwam Limes 

beter in hun spel en moest Salvo een tandje bijzetten om zich de tegen-

stander van het lijf te houden. Dat lukte prima mede door het sterke spel 

van Nicole Dijssel op de middenvoor positie. Haar aanvallende acties 

leverde vele punten op. 

Ook Jonne Rigter speelde alert en vrij en was ook van meerwaarde 

voor de winst in de tweede set met 25 - 21. Het spel waarmee Salvo 

de set gewonnen had gaf de dames een goed gevoel en alle vertrouwen 

voor de derde set, waarin dit ook helemaal werd getoond. Salvo bleef 

constant goed spelen en wist zonder veel extra moeite ook deze set 

naar zich toe te trekken met 25-18 en de wedstrijd te winnen met 3-0. 

Zaterdag 25 oktober speelt Salvo weer voor de competitie en treft om 

12.00 uur KO Trivoley in Naarden in sporthal de Lunet. 

Kunstveiling succes
Vrijdag 10 oktober vond de kunstveiling plaats in het Koetshuis van Eyckenstein voor de 

bouwreis Kerk Kids Kaapstad. Eind februari 2015 zullen 22 jongeren vanuit de Protestantse 

kerkgemeente Bilthoven naar Kaapstad reizen om mee te helpen aan de bouw van een 

kinderopvang in een sloppenwijk. Met verscheidene fundraising-evenementen wordt geld 

verzameld voor de bouw van het kinderdagverblijf. 

Er zijn 27 kunstwerken geveild 

die vooraf door beeldhouwers, 

kunstschilders en andere liefheb-

bers waren ingebracht. De jongeren 

toonden telkens een kunstwerk aan 

de aanwezigen, waarna het bieden 

begon. Het volgende fundraising-

evenement is de herfstbazaar op 22 

november in de Julianakerk aan de 

Julianalaan in Bilthoven van 10.00 

tot 16.00 uur.  

(Aukelien Scheffelaar)

De kunstveiling leverde 2975 euro 

op. 
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Terugval wordt 
Tweemaal Zes fataal

De laatste speelronde voor de zaalcompetitie leverde Tweemaal Zes geen punten op. Het 

bezoekende HKV/Ons Eibernest nam beide punten mee naar Den Haag.  

De Maartensdijkse hoofdklasser had de nederlaag aan zichzelf te wijten,  

de eerste periode na de pauze was gewoon te zwak.

Het was met recht een herfstwed-

strijd. De regen had invloed op de 

wedstrijd, niet alleen het enthousi-

aste publiek had last van de najaars-

buien. De nieuwe bal die sinds dit 

seizoen in de korfbalsport gangbaar 

is, wordt in natte omstandigheden 

eigenlijk te zwaar om goed mee te 

kunnen spelen. ‘Het leek wel ko-

gelstoten’, verzuchtte een van de 

spelers. 

TZ startte uitstekend en bleef tot 

kort voor rust aan de voordelige 

kant van de score. De 8-6 voor-

sprong werd in de laatste twee mi-

nuten voor de pauze te gemakkelijk 

weggegeven, het rustsignaal klonk 

bij 8-8. De gelijke stand verbloem-

de de zorgpunten, zoals het feit dat 

het tweede aanvalsvak in de eerste 

helft moeizaam tot scoren kwam. 

Verdedigend slaagde TZ erin om de 

bezoekers te dwingen statisch aan 

te vallen, tactisch stond het dus wel 

goed. 

De eerste twintig minuten na rust 

waren beslissend voor de aloop. 
Het liep niet meer bij de thuisploeg. 

Verdedigend lukte het niet om de 

tweede doorloopkans te beletten, 

aanvallend kwam er zand in de 

anders zo geoliede doelpuntenma-

chine. Maar eerlijk is eerlijk: HKV 

deed het na de pauze tactisch goed 

en dwong zo het wedstrijdvoordeel 

af. Via 9-12 en 11-14 leek TZ bij een 

14-14 gelijke stand weer helemaal 

terug in de wedstrijd. De laatste mi-

nuten waren van suspenseniveau. 

Bij 15-16 legde Lianne Meijers 

met een schitterend onehander de 

gelijkmaker in de korf, maar het 

laatste wapenfeit was voor HKV en 

bleek beslissend: 16-17. Tweemaal 

Zes weet dat het volgend voorjaar 

als middenmoter de tweede helft 

van de veldcompetitie mag op-

pakken. Dat klinkt geruststellend, 

maar feit is dat de staartploegen op 

slechts enkele punten volgen. Wel-

licht belangrijk is de wetenschap 

dat de ploeg heeft laten zien dat 

het goed mee kan komen op hoofd-

klasseniveau. Dat geeft vertrouwen 

voor de rest van het seizoen. 

Mooie opbrengst voor Axel Foundation
Afgelopen zondag 19 okt. is de jaar-

lijkse goede-doelenrit van de Biltse 

Motorrijders Vereniging gereden: dit 

jaar voor de ‘Axel Foundation’. Er 

reden ruim dertig leden mee. Voor-

afgaand aan de rit, werd er een col-

lecte gehouden en door Danny Dri-

eenhuizen van de Axel Foundation 

een uitleg gegeven waar de stichting 

zich voor inzet. De opbrengst van 

de collecte was 260 euro. Dit bedrag 

werd door de club verdubbeld zodat 

er uiteindelijk een cheque van 520 

euro kon worden overhandigd aan 

Danny Drieenhuizen. 

Na het uitreiken van de cheque, vertrok de groep, vanaf het vaste vertrekpunt, Cafe de Qwibus, aan de 

Hessenweg, om een weer mooie rit te rijden.

Senioren 
basketballers gezocht

Sinds een paar jaar is er weer een afdeling basketbal van de SV Irene. 

Inmiddels zijn er nu 3 jeugdteams en ook is er een tiental heren senio-

ren die op recreatieve basis aan basketbal doen in de Kees Boekenhal 

in Bilthoven. 

De senioren bestaan uit mannen van 30 + die op zoek zijn naar verster-

king om in eerste instantie hun onderlinge partijtjes te kunnen spelen 

en dit wellicht kunnen uitbreiden om competitie te gaan spelen. Contact 

loopt via Edu van Tellingen, tel. 06 16597548, e-mail e.vantellingen@

hetnet.nl.

Nieuwe sponsor
Tweemaal Zes

Kinderopvang De Bilt is sinds kort als sponsor aan Tweemaal Zes 

verbonden. De jongste TZ-leden mochten het sponsorbord onthullen. 

SV-Irene steunt voedselbank

Het jaarlijkse bloembollentoernooi van de donderdagochtendgroep van SV Irene Badminton stond dit jaar in 

het teken van de voedselbank. Op initiatief van Thea Schoonhoven werd een inzameling t.b.v. de voedselbank 

gehouden.            (John Nagtegaal)

Waterpolo 
Brandenburg

De heren van Brandenburg speelden zaterdag 11 oktober in het eigen 

bad gelijk met 10-10 tegen Aqua Novio uit Nijmegen de nummer 2 van 

het afgelopen seizoen.

Brandenburg kwam snel op achterstand toen Dennis van Scharenburg 

er uit werd gestuurd maar dezelfde speler schoot even later bij een man 

meer situatie de gelijkmaker in. In de eerste 2 perioden stonden de gas-

ten constant 1 of 2 doelpunten voor en kwam de Biltse ploeg steeds 

terug in de wedstrijd. In de 3e periode kwam Brandenburg van een 4-5 

achterstand op een 8-6 voorsprong door onder meer 2 doelpunten van 

Olaf Bakker en de Dennis van Scharenburg. 

De verdediging zat in deze fase goed dicht o.l.v. keeper George Panis. 

De laatste periode was weer voor de gasten die een 9-6 achterstand om-

bogen in een 9-10 voorsprong. In de laatste minuut schoot Olaf Bakker 

uit een strafworp de verdiende gelijkmaker in 10-10. Een uitslag waar-

mee beide ploegen wel mee konden leven hoewel Brandenburg toch 

een 9-6 voorsprong in de laatste periode uit handen gaf.

Volgende week is er geen competitie en de week daarop is het een be-

kerwedstrijd thuis tegen wederom Aqua Novio. 

Voordrachten 
Sportgala

Op vrijdag 30 januari 2015 is er het Sportgala De Bilt. De sporters die 

in het jaar 2014 uitblonken zullen dan in het H.F. Witte Centrum in De 

Bilt in het zonnetje worden gezet.  Evenals vorig jaar zijn er vijf cate-

gorieën: Talent van het Jaar, Sportvrouw van het Jaar, Sportman van het 

Jaar, Sportploeg van het Jaar en Jeugdsportploeg van het Jaar

Voordracht

Iedereen die een sporter of een ploeg wil voordragen kan dat doen via 

de website van de Biltse Sport Federatie, www.bsfnet.nl. Dat kan tot en 

met 20 december. De jury zal zich daarna buigen over alle inzendingen 

en per categorie drie genomineerden bekend maken. De ervaring is dat 

mensen schromen om ‘hun’ sporter aan te melden. Doe het gerust, uw 

dochter/buurjongen/clubtalent is het meer dan waard!



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Fotoalbums van het 

Koninklijke Huis. € 35,-. Tel. 

06-44420668

Portemonnee uit jaren 

50, z.g.a.n. € 15,-. Tel. 

06-44420668

Vriezer met 4 lades, in prima 

staat. € 30,-. Tel. 0346-830735

4 bollen zelf gesponnen 

schapenwol, kleur zwart/wit 

gemêleerd. € 15,-. Tel. 0346- 

212492

Spiksplinternieuwe bad-

stofhanddoeken Hotelstyle 

in de kleur taupe: 6x afm. 

50x100cm, 14x afm. 

75x140cm. € 49,-. Tel. 

06-53994663

8 nieuwe badstoffen tuin-

stoel kussenhoezen in geel 

witte strepen. € 20,-. Tel. 06- 

53994663

Laat u verrassen door onze 

TASSEN, keuze uit ruim 800 

modellen bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112 

Nieuwe elektrische bakoven 

in zilvergrijs. € 45,-. Tel. 

0346-212492

Plastic draagtasje met knik-

kers, zowel gekleurde als 

gewone. € 5,-. Tel. 0346- 

214084

Goed werkende verstekzaag. 

€ 12,50. Tel. 0346-214668

Afdekplastic voor o.a. schil-

deren of i.d. Afm. 4x5m. 

€ 2,-. of per 10m € 17,50. Tel. 

0346-214084

Beige kinderledikantje 

60x120cm. Voor en achter 

dicht, zijkanten zijn spijltjes 

+ matras. € 30,-. Tel. 0346-

214084

KOFFERS en nog eens kof-

fers bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Goed uitziende en wer-

kende zwarte en verstelbare 

bureaustoel. € 25,-. Foto op 

aanvraag. Tel. 06-22175528

Nieuwe, niet gebruikte Maxi-

cosi. ( 9 tot 36 kg ). Makkelijk 

om gedemonteerd mee te 

nemen. Foto op aanvraag. 

De rugleuning is verstelbaar. 

€ 50,-. Tel. 06-22175528

Combimagnetron Samsung 

26liter, bruin met NL 

handleiding maat bui-

tenzijde: BxHXL 557x 

528x339mm. Ovenruimte 

358x365x229mm. € 25,-. Tel. 

06-44560743 (Bilthoven)

Projectie tafel zwart/chroom 

met 2 bladen. €10,-. Tel. 

06-44560743 ( Bilthoven)

Projectiescherm breed ca 

120 cm, inschuif/inklap-

baar en hoogte verstelbaar-

blauw/chroom. € 20,-. Tel. 

06-44560743 (Bilthoven)

Mini TV zeer klein voor in 

caravan zwart/wit. 220volt. 

€ 10,-. Tel. 06-44560743 

Radio/cassette bovenlader 

CD,met 2 x losse boxen, 

zwart 220volt. € 15,-. Tel. 06- 

44560743 (Bilthoven)

Blankhouten kapstok nieuw 

in doos moet nog worden 

gemonteerd. € 7,50. Tel. 06- 

44560743 (Bilthoven)

Miniatuur bouwkranen merk 

Poitan, Liepherr en Wolff. 

€ 10,- per stuk. Tel. 030- 

2203319

Zwart ijzer boogledikant met 

twee lattenbodems 140x200 

cm. I.z.g.st. € 50,-. Tel. 0346-

214065

Koperen ronde bak hoog 16 

cm doorsnede 46 cm met twee 

smeedijzeren ringen. € 25,-. 

Tel. 030-2203319

Gratis af te halen: 3 

MAGAZIJNSTELLINGEN 

gemakkelijk in elkaar te zet-

ten voor in de schuur o.i.d. 

90x45x200(lxbxh) 4 legplan-

ken per stelling. Even een 

mailtje naar: ma@artworx.nl

Activiteiten

OPHEFFINGS-

UITVERKOOP bij Blooming 

Business. Alle zaterda-

gen in oktober van 10.00-

16.00. Beukenburgerlaan 62 

in Groenekan. Meer info: 

06-20199194

Fietsen/ brommers

Zwarte ELEKTRISCHE fiets 

`Sparta`x 2 accu's. € 500,-. 

Tel. 0346-212950

Meisjesfiets, merk Batavus. 

Bandenmaat 24 x 1.75. € 25,-. 

Tel. 0346-214065

Personeel gevraagd

Enthousiaste en flexibele 

SCHOONMAAK-

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

gezocht. Voor een object in 

regio De Bilt zoeken wij voor 

in de ochtend- en/of avond-

uren medewerk(st)ers. Meer 

info of direct reageren? www.

my-cleaningservice.nl/vaca-

ture of info@my-cleaningser-

vice.nl

HUISHOUDELIJKE hulp 

gezocht voor 1 ochtend in de 

2 weken in Bilthoven. Tel. 

030-2205145

Personeel aangeboden

Marie-Louise Actief voor 

OUDEREN: persoonlijke 

aandacht en begeleiding voor 

part iculieren.  Tel . 

06-15305249

Diversen

WOONRUIMTE gezocht 

voor studente. Liefst studio of 

mini huisje met eigen douche/

toilet. Alles tussen Hilversum 

en Arnhem is welkom met 

een max. van 300 p/m. Bel 

0644991479

Wie mist er al weken een witte 

opoe fiets merk Kaptein? Tel. 

06-25468251 b.g.g. kun je 

ook een sms sturen

PIANO en compositie les 

voor iedereen op maat, ook bij 

jou thuis. Tel. 06-19996757

http://lerenpianospelen.word-

press.com
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

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

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose- Maartensdijk. Tel. 

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

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

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

MPGcoaching.nl 

Tuinservice van Vliet tel. 06-54751296 Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Het plantseizoen begint weer; vele maten 

en soorten van coniferen, taxus laulier, rododendrons etc. 

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

zaag- straat- of welk soort van tuinwerk ook.

Te huur/ te koop bedrijfsruimte aan de Industrieweg 

Maartensdijk 200m2 en 400m2. Tel. 06-54623282

Cursussen/ trainingen

Atelier Wol en Zijde, Maartensdijk Workshop omslag-

doek haken dinsdag 28 oktober, 4, 11 en 18 november in 

Maartensdijk. Haken is helemaal in, haak aan bij deze cursus. 

We haken een omslagdoek in mooie verlopende kleuren. Hier 

kunnen zowel beginnelingen als gevorderden aan meedoen. Er 

is plek voor ca. 8 pers. en de kosten zijn € 46,-. Aanmelden via 

06-52637643 of in de winkel of via genia.hofste@hccnet.nl

Pannenkoeken eten en zingen
Dinsdag 14 oktober werden zo’n vijftien 

gasten van de dagbesteding op zorgboerde-

rij AllerTijden in Woerden en de dagbeste-

ding Onvergetelijk Leven in Hollandsche 

Rading uitgenodigd bij Fredie Blankestijn 

in Bilthoven. Eerst om pannenkoeken te 

eten en daarna bekende liedjes te zingen 

met Anneke Iseger en Bert Hoogendoorn. 

Niek Visscher is van zorgboerderij Aller-

Tijden. De boerderij biedt een plek voor 

zinvolle en verantwoorde dagbesteding 

aan mensen met een beperking zodat zij 

langer thuis kunnen blijven wonen. ‘Van-

uit de dagbesteding proberen we onder-

scheidende dingen te doen en met mensen 

naar buiten te treden.’ Bert Hoogendoorn is 

van dagbesteding Onvergetelijk Leven in 

Hollandsche Rading, waar de moeder van 

Fredie Blankestijn gast is. Niek Visscher 

en Bert Hoogendoorn werken samen in de 

organisatie Onvergetelijk Leven. [GG]

Bekende liedjes werden spontaan 

meegezongen.

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

Voor de leukste herfst-

look kom je naar BETTY’S 

CORNER! Elke woensdag en 

vrijdag in Maartensdijk bij 

“Kapper Hans”. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022.

Zorg voor uw haar!

Dinsdag nog steeds 

SENIORENDAG bij kap-

per Hans, Maertensplein 

26, Maartensdijk. Knippen 

€ 10,00.

Bianca voor de nagels natuur-

lijk bij kapper Hans info face-

book: Bianca's nail fashion

Auto ACCU'S v.a. € 54,95 

montage € 7,50 Draaiweg 

52 Utrecht tel. 030-2734157 

www.accushop.nl

Even stil in De Woudkapel

Ada Cathart-Benting exposeert van 

27 oktober tot 7 januari haar foto’s 

van engelenbeelden en begeleidende 

teksten en gedichten in De Woudka-

pel aan de Beethovenlaan 21. Haar 

werk is iedere zondag van 10.30 tot 

12.30 uur gratis te bekijken. Zondag 

23 november van 11.45 uur tot 13.00 

uur is Ada bovendien zelf aanwezig 

om vragen te beantwoorden.

Filmhuis toont Matterhorn

Op donderdagavond 30 oktober om 

19.30 uur toont Filmhuis Woudka-

pel de Nederlandse film Matterhorn. 

Filmhuis De Woudkapel vertoont 

iedere laatste donderdagavond van 

de maand een bijzondere film. De 

Woudkapel bevindt zich op de hoek 

van de Sweelincklaan en de Beetho-

venlaan in Bilthoven Noord. 
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advertentie

FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

PLUS
BILTHOVEN

FC DE BILT

CSW

zaterdag

25 oktober

aanvang: 14.
00

uur

SVM sterke tweede helft 
tegen Saestum

Saestum is een amateurvoetbalclub uit Zeist, die in 1926 uit een fusie is ontstaan. De club is vooral 

bekend vanwege zijn vrouwenafdeling, die tot de beste van het land mag worden gerekend. Het 

eerste (mannen-)team speelt op zondag in de derde klasse van de KNVB. Zaterdag waren de 

Zeistenaren naar Maartensdijk afgereisd voor een bekerwedstrijd tegen SVM.

De Maartensdijkse selectie zette 

een knappe prestatie neer. In het 

begin leek het er op dat bezoekers 

met knap en goed combinatiespel 

SVM onder de voet zou lopen. Al in 

de 7 minuut kwamen de bezoekers 

op een 0-1 voorsprong. De snelle en 

balvaste spits van Saestum zorgde 

samen met een goed tikkend mid-

denveld voor veel onrust in de geel 

blauwe verdediging. Het wachten 

was eerder op de 0-2 dan op een ge-

vaarlijke SVM aanval. 

Volkomen uit het niets scoorde 

SVM de 1-1.Een snelle SVM coun-

ter bood topscoorder Tom Jansen 

de mogelijkheid om zijn doelpunt 

mee te pikken. Zijn schot ging ra-

kelijks naast het doel. Rond de 20 

minuut liet SVM zich weer verras-

sen door de balvaste Anass Akha-

rouid. Hij speelde zich knap vrij en 

schoot hard in. Stijn Orsel (SVM-

goalie) stopte het schot fraai maar 

de terugspringende bal werd toch 

ingeschoten 1-2. 

Na de rust een herboren SVM dat 

streed voor elke meter. Al in de 

47e minuut scoorde Mike Boshuis 

de gelijkmaker 2-2. Het werd een 

echte bekerwedstrijd: Saestum in 

het nauw en SVM op jacht naar de 

voorsprong. Toch kwam de tegen-

partij, die over veel voetbalkwa-

liteit beschikt, op een 3-2 voor-

sprong. SVM beschikt over juiste 

mentaliteit om niet te verliezen. 

Het talrijke publiek genoot met 

volle teugen bij de kleine kansen 

voor SVM en een gevaarlijk blij-

vend Saestum. Tom Jansen schoot 

net naast en Stijn Orsel liet Saes-

tum niet scoren. In de 82ste minuut 

scoorde Tom Jansen de meer dan 

verdiende gelijkmaker na goed 

door zetten van Mike Boshuis en 

Mark de Brauw. Tot de laatste mi-

nuut streden de twee teams voor de 

winst. Toen dat niet lukte bracht 

een strafschopserie de uiteindelijke 

beslissing: Saestum trok aan het 

langste eind en schakelde daardoor 

de Maartensdijkers uit voor een 

vervolgcessie in bekerverband. De 

competitie wordt volgende week 

zaterdag hervat met een thuiswed-

strijd voor SVM tegen het Utrecht-

se VVJ (14.30 uur) 

SVM leverde een prima prestatie tegen het Zeister Saestum, door pas na 

strafschoppen in de bekercompetitie uitgeschakeld te worden.

(foto: Nanne de Vries)

Al 25 jaar lid van Ajax
door Henk van de Bunt

Jan Nieberg uit Bilthoven werd zondag 5 oktober voor aanvang van de wedstrijd Ajax – PEC 

Zwolle gehuldigd door voorzitter Hennie Henrichs van de Amsterdamsche 

FootballClub Ajax vanwege het feit dat hij 25 jaar lid van Ajax is. 

Jan en Mia Nieberg hebben een 

rijk verleden bij de AFC Ajax, met 

als hoogtepunt hun eerste ken-

nismaking. Mia Nieberg: ‘Wij ko-

men beide uit Amsterdam. Ik ging 

altijd met mijn vader mee naar de 

kaartavonden bij Ajax. Mijn moe-

der was overleden en eens per jaar 

mochten de dames mee naar zo’n 

feestavond; dus was ik de geluk-

kige. Op zo’n avond (in 1961) heb 

ik Jan ontmoet. Wij zijn in 1963 

getrouwd en naar Weesp verhuisd, 

waar we een bloemenzaak had-

den. Maar wel elke keer naar de 

(thuis-)wedstrijden van Ajax’. 

Lid

Jan Nieberg: ‘Incidenteel gingen 

we ook mee naar uitwedstrijden, 

maar dat was toch meer uitzonde-

ring dan regel. Zeker toen we naar 

Bilthoven verhuisden (eerst naar 

een zaak op het Emmaplein en later 

aan de Julianalaan) bleef het bezoe-

ken van wedstrijden beperkt tot de 

wedstrijden in ‘de Meer’ en later de 

Arena. In de loop der jaren werden 

zowel Mia als ik gevraagd voor al-

lerlei controlefuncties en daaruit 

kwam later gaandeweg het verzoek 

om lid te worden. Aan Mia is pas in 

juli van dit jaar het verzoek uitge-

gaan om lid te worden’. Op de web-

site avajax.nl is in de zoekcriteria 

zichtbaar dat vaak gezocht wordt 

op de vraag ‘hoe lid te worden van 

AFC Ajax?’ of varianten daar op. 

Het antwoord op die vraag is ei-

genlijk simpel. Je kunt niet zomaar 

lid worden van AFC Ajax, je wordt 

gevraagd. 

Jan Nieberg ontvangt de ‘schaal’ 

uithanden van voorzitter  

Hennie Henrichs. 

Voordaan wakker na rust
De gasten van HBS openden 

sterk, dat binnen 7 minuten een 

0-1 achterstand opleverde in het 

bos Voordaan. Deze stand gaf 

HBS niet meer uit handen tot de 

rust. Maar daarna vonden de heren 

van Voordaan het mooi geweest.  

Een strakke strafcorner van Rik 

van Doesburg en snoeiharde poei-

ers op doel van zowel Thijs Wien-

tjes als Daan Jongejang zorgden 

voor de uitslag van 3-1. 

De dames van Voordaan kwamen 

met lege handen terug uit Tilburg 

3-0. Mitch Vermeij onderschept de bal.(foto: Guido van der Burg)

Nova 1 neemt afstand 
van concurrentie

De Biltse korfballers speelden zaterdagmiddag 11 oktober hun laatste 

veldwedstrijd van 2014. In Nieuwegein werd concurrent Koveni rela-

tief eenvoudig opzij gezet; na 70 minuten loot de scheidsrechter af bij 
een stand van 7-14.

Het was een mooie wedstrijdafiche, de koploper op bezoek bij de num-

mer twee. Bij winst kon Nova zich een goede uitgangspositie verschaf-

fen voor de tweede seizoenshelft en dus trok de ploeg gemotiveerd ten 

strijde. Beide ploegen startten furieus aan de wedstrijd en de doelpun-

ten volgden elkaar rap op. Na 6 minuten, bij een stand van 4-3 in het 

voordeel van Koveni, zakte het tempo in. Nova bleef haar doelpuntjes 

echter meepakken, daar waar Koveni tot aan de rust de korf niet meer 

wist te vinden. Er werd gerust bij een stand van 4-8.

Inge van Eck opende namens Nova de score in het tweede bedrijf en 

bracht daarmee het verschil op vijf goals. Het duurde vervolgens weer 

vrij lang voordat er gescoord werd, de regenachtige omstandigheden 

speelden de korfballers zichtbaar parten. Na ongeveer een kwartier leek 

de tegenstander zich erbij neer te leggen dat Nova vandaag de punten 

mee naar huis zou nemen. Nova had nog even link aan haar doelsal-
do kunnen werken, maar bleef moeite houden met de afronding. Veel 

hoogtepunten kende de tweede helft verder niet. 

Nova heeft met deze overwinning de koppositie link verstevigd. De 
concurrentie lijkt te bestaan uit drie teams, Koveni, Fiducia en Fortissi-

mo, alle drie staan ze op vier punten achterstand. Een mooi vooruitzicht 

dus voor komend voorjaar, maar eerst gaat de focus op de zaalcompeti-

tie. Nova komt uit in een poule met veel bekenden en kan zich opmaken 

voor een paar lastige wedstrijden.

Middenmoters  
tegen elkaar

Vorige week zaterdag 11 oktober kwam de Utrechtse Voetbal Vereni-

ging (UVV) op bezoek bij FC De Bilt. Beide ploegen hadden zich na 

vijf wedstrijden in de middenmoot gevoetbald. 

In de eerste helft waren er twee mooie goals: eerst scoorde een centrale 

verdediger van UVV middels een schitterend afstandsschot en vlak 

voor de thee kopte Erwin Korthals de bal prima binnen. Ruststand 1-1. 

In de tweede helft was FC De Bilt duidelijk de bovenliggende partij. 

De Biltse ploeg speelde zeer behoorlijk voetbal, maar geluk en scherpte 

ontbraken om te scoren. Tom Karst brak enkele keren goed door en 

benutte zijn snelheid goed, maar pakte geen doelpunt. Een kopbal van 

Bobby Reijerse vloog voorlangs. Michael The gebruikte al zijn techni-

sche vernuft om zich door de verdediging heel werken en kwam tot een 

schot uit een moeilijke positie die de paal in plaats van het doel vond. 

Even later was het Bart Kuijpers die met veel doorzettingsvermogen 

ook in scoringspositie kwam, maar de UVV-keeper deed zijn werk en 

stopte de bal. De wedstrijd eindigde, zoals het vaak tussen twee mid-

denmoters aloopt, in een gelijkspel. Op 25 oktober wordt er thuis tegen 
CSW uit Wilnis gespeeld.
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Medaille van Verdienste Piet Steegman
door Marijke Drieenhuizen

Burgemeester Arjen Gerritsen heeft dinsdag 30 september in het Groenhorstcollege in Maartensdijk, 

tijdens een bijeenkomst van het Platform Respectvol Samenleven De Bilt de Medaille van Verdienste 

in brons van de gemeente De Bilt uitgereikt aan Piet Steegman uit Bilthoven. 

Piet Steegman kreeg de Medaille 

omdat hij zich langdurig en belan-

geloos heeft ingezet voor de lokale 

Biltse gemeenschap waarvan al 10 

jaar als voorzitter van het Platform, 

al eerder 10 jaar voorzitter was van 

de Mytylschool Ariane de Ranitz 

en ruim 10 jaar voorzitter van de 

Raad van Kerken.

Respectvolle samenleving

Burgemeester Arjen Gerritsen: 

‘Veiligheid, wonen, zielzorg, 

buurtbemiddeling, veel mensen 

zijn bezig om belangeloos de sa-

menleving iets plezieriger te ma-

ken. Als die samenleving schudt 

moeten we omzien naar elkaar. 

Daar heb jij, Piet Steegman, een 

bijdrage aan geleverd. Onder jouw 

leiding heeft het Platform de taak 

op zich genomen om een respect-

volle samenleving uit te dragen.  

Als voorzitter krijg jij daar de cre-

dits voor. Rustig en duidelijk zorg 

jij er altijd voor dat iedereen mee 

gaat. Dat siert een goede voorzit-

ter’. 

Platform

Piet Steegman vertelde in een re-

actie onder de indruk te zijn van 

het verhaal van de burgemeester. 

‘Diegene die het werk doen, steu-

nen mij. Samen hebben we het tot 

stand gebracht. Het is prachtig dat 

ik deze Medaille krijg maar ik wil 

hem graag in ontvangst nemen na-

mens het gehele Platform’. 

De 81-jarige Piet Steegman is 

zichtbaar blij met de blijken van 

waardering.

Lezing Noodlanding
Op 28 ok. om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Julianalaan te Maartensdijk is er een open 

avond van de Historische Vereniging Maartensdijk. Ook niet leden zijn welkom, toegang is gratis. 

Brigadegeneraal van de Konink-

lijke Landmacht Ivo de Jong houdt 

een lezing over de noodlanding van 

een Amerikaanse bommenwerper 

in de weilanden bij Groenekan. Hij 

is de auteur van het boek `We will 

remember them, Groenekan 28 mei 

1944-2014`. 

Monument

Op 28 mei 2014 is op de hoek 

van de Groenekanseweg en de 

Versteeglaan in Groenekan een 

monument onthuld voor de be-

manning van een Amerikaanse 

bommenwerper die 70 jaar eerder 

een noodlanding maakte. Drie be-

manningsleden kwamen op die dag 

om het leven, de zeven anderen 

werden krijgsgevangen gemaakt. 

Tijdens de lezing zal Ivo de Jong, 

die jarenlang onderzoek deed naar 

de gebeurtenissen op die dag, de 

achtergronden van de noodlanding 

in historisch perspectief zetten en 

toelichten. Brigadegeneraal de Jong was ook aanwezig bij de onthulling van het monument.     [foto: Henk van de Bunt] advertentie

Vlinders in oktober

Henk van de Bunt fotografeerde 12 oktober een aantal Atalanta’s in 

zijn tuin in een Olijfwilg. Vlinderkenner Wim Westland: ‘Wel bijzonder 

nu nog veel vlinders. Het is de Atalanta, een vrij veel voorkomende 

vlinder, die zich voedt met bloemennectar en afgevallen fruit. De 

vlinder overwintert hoofdzakelijk ten zuiden van de Alpen’. De Atalanta 

is gemakkelijk te herkennen: een zwarte vlinder met twee rode banen op 

zijn vleugels en bovenaan wat witte vlekken.

Brandweerharmonie sluit 
zomerseizoen mooi af

Met het fruitcorso in Tiel, Taptoe 

Delfzijl en de Hulpverlenersop-

tocht in Hoorn sluit de harmonie 

het zomerseizoen met een diver-

siteit aan optredens af. Afgelopen 

zaterdag was de Brandweerhar-

monie aanwezig bij de Hulpverle-

nersoptocht in Hoorn. Deze optocht 

is georganiseerd als opener van de 

Nationale Hulpverlenersdag. Deze 

dag is er om hulpverleners in het 

zonnetje te zetten en het onder-

werp respect voor hulpverleners 

meer aandacht te geven. Het sprak 

daarom ook voor zich dat de Bilt-

hovense Brandweerharmonie daar 

een steentje aan bijdroeg. 

De Brandweerharmonie gaat nu 

zijn winterseizoen in met de Sin-

terklaas- en de Kerstoptredens en in 

het voorjaar een concert. Maar kijkt 

al uit naar volgend jaar want dan is 

de 5 jaarlijkse Taptoe in de eigen 

gemeente.               (Hanny Otten)

De Vrijwillige Brandweerharmonie trad zaterdag 4 oktober op bij de Hulpverlenersoptocht in Hoorn. 

Paddenstoelenwandeling 

op Sandwijck
IVN De Bilt organiseert  zondag 26 oktober een paddenstoelenwande-

ling op het landgoed Sandwijck. Een paddenstoelenexcursie op Sand-

wijck is altijd een groot succes geweest. Niet alleen vanwege de bij-

zondere paddenstoelen, maar ook vanwege het prachtige landgoed. 

Het aantal deelnemers aan de wandelingen is beperkt tot maximaal 30 

personen. Aanmelden voor de wandeling kan tot uiterlijk vrijdag 24 ok-

tober 18.00 uur via info@ivndebilt.

nl o.v.v. naam e-mailadres en tele-

foonnummer. 

De wandeling is om 11.00 uur en 

start is vanaf het parkeerterrein 

van landgoed Sandwijck aan de 

Utrechtseweg 301-305, De Bilt. 

Deelname is gratis, honden zijn niet 

toegestaan. Info vooraf bij Jaap Mi-

lius, tel 030 2288636 of Roel Maas-

Bakker tel: 030 2721611.

De Grote sponszwam is een van de 

150 soorten paddenstoelen die op 

Sandwijck zijn gespot.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Zaterdag 10% korting op rekening (excl. drank) 

Woe.
22-10

"KLIEKJESDAGEN"
Div. vlees, vis en 

vegetarische gerechten

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
23-10
Vrij.

24-10
Woe.
29-10

Klassieke hazenpeper, rode kool, 
puree en stoofpeer

of
Papagaaienvis filet met  

basilicum saus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
30-10
Vrij.

31-10


