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Voor al uw Vormgeving

Kick-off diverse projecten 
armoedebeleid 

door Walter Eijndhoven

Onder grote belangstelling werd afgelopen donderdag in de oude raadszaal van de gemeente 
De Bilt de Kick-Off gegeven voor diverse projecten binnen de gemeente. Doel van deze

middag was om alle uitvoerders/ professionals op de hoogte te brengen van het
plaatselijke aanbod vanuit het armoedebeleid van De Bilt. En natuurlijk

om nieuwe informatie met elkaar te delen. 

Na het welkomstwoord en de ope-
ning door wethouder Jolanda van 
Hulst-Mazirel kwamen diverse or-
ganisaties aan bod om hun projecten 
voor dit jaar wereldkundig te maken, 
met als doel armoede binnen de ge-
meente verder terug te dringen. Vijf 
projecten werden deze middag aan-
gedragen.

Eigen Schuld
Via het ‘Project Eigen Schuld’ pro-
beert de Jeugdtheaterschool Mas-
querade uit Bilthoven financiële ver-
leidingen en preventie van schulden 
bij leerlingen uit groep 7/8 centraal 
te stellen. Acteurs gaan scholen langs 
binnen de gemeente. Via toneelstuk-
jes proberen zij scholieren aan het 
denken te zetten over hun gedrag. 
Kunnen zij bepaalde verleidingen 
weerstaan vanuit de groep? Zodoen-
de proberen zij leerlingen steviger 
in hun schoenen te laten staan. Door 
twee acteurs werden ook de aanwe-
zigen bij de Kick-Off getest of zij 
bepaalde verleidingen konden weer-
staan. Tot hilariteit van de aanwezi-
gen viel dit zelfs voor hen niet mee.

Maatjesproject
Een ander project is het Maatjespro-
ject van de Stichting Humanitas, af-
deling Heuvelrug. Mirjam Martens, 
medewerkster bij Humanitas vertelt: 
‘Het Maatjesproject is bedoeld voor 
inwoners met financiële problemen. 
Ook in De Bilt gaat het om steeds 
meer mensen met schulden’. Om 
dit maatschappelijk probleem terug 
te dringen probeert een vrijwilliger 

van Humanitas, samen met de cliënt, 
een oplossing te vinden om zo weer 
schoon schip te maken. Martens: 
‘Om bepaalde problemen te over-
winnen, moet de cliënt wel gemoti-
veerd zijn, hij moet eerst zelf aan de 
bel trekken, alvorens wij actie kun-
nen ondernemen’. Na het intakege-
sprek met een coördinator wordt de 
cliënt gekoppeld aan een vrijwilliger, 
meestal na twee tot drie weken.

Budgetkring
Vanuit de Stichting Lift wordt het 
Project Budgetkring naar voren ge-
bracht. Een Budgetkring is een werk-
groep waarin je gestimuleerd wordt 
bewust en zorgvuldig met geld om 
te gaan, maar ook met je leven. Je 
wordt sterker en positiever, je leert 
geld over te houden, je leert nieuwe 
mensen kennen en je helpt elkaar. 

Daarnaast biedt de werkgroep veel 
gezelligheid. Arland Swaak, mede-
werker bij de Stichting: ‘Het is een 
leefstijlprogramma met de unieke 
aanpak van ‘Gelukkig met Genoeg’. 
Een kring bestaat uit ongeveer acht 
tot tien personen. Tijdens het pro-
gramma werken wij met een cursus-
boek ‘. Consumindercoach Marieke 
van Nimwegen valt Swaak bij:’De 
cursisten komen elke twee weken bij 
elkaar onder beleiding van getrainde 
vrijwilligers’. Vanaf 14 oktober start 
de werkgroep in de bibliotheek. De 
cursus is ook bedoeld voor mensen 
die bewust soberder willen leven en 
hun steentje willen bijdragen aan het 
milieu.
Stichting Leergeld
Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds 
en Jeugdcultuurfonds was de vol-
gende Stichting die zich voorstelde. 
Vanuit één loket worden drie orga-

nisaties aangestuurd. De Stichting 
komt op voor kinderen van 4 tot 18 
jaar, binnen de gemeente. Als kern-
doel hanteert zij: alle kinderen mo-
gen meedoen. In steeds meer gezin-
nen is het niet haalbaar om kinderen 
mee te laten doen met buitenschoolse 
activiteiten, zoals sportclubs, mu-
ziekles of kunstzinnige vorming. 
Han IJssenagger, werkzaam binnen 
de Stichting: ‘Omdat kinderen niet 
kunnen meedoen, kunnen zij in een 
sociaal isolement komen. Doordat 
sommige gezinnen net boven een 
bepaalde inkomensgrens zitten, kun-
nen zij geen beroep doen op één of 
andere voorziening. Maar zij kunnen 
wel rekenen op steun van Stichting 
Leergeld Gemeente De Bilt’. Het 
aantal kinderen dat profiteert van de 
Stichting, komt terug in de cijfers. Zo 
helpt Jeugdsportfonds ongeveer 62 
kinderen per jaar, Jeugdcultuurfonds 
circa 26 kinderen en de Stichting 
leergeld zo’n 388 kinderen. IJssenag-
ger: ‘Als een kind lid wordt van een 
sportclub, wordt niet alleen de contri-
butie betaald, maar valt daar ook de 
sportkleding onder’. 

Project Taalpunt 3.0
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, Bi-
bliotheek Idea en MENS De Bilt pre-
senteerden hun Project Taalpunt 3.0. 
Zij willen een herkenbare aanpak van 
laaggeletterdheid binnen de Biltse 
gemeenschap. Bea Rigter, mede-
werkster bij Bibliotheek Idea: ‘In De 
Bilt wonen ongeveer 400 mensen die 
moeite hebben met lezen en schrij-
ven. De gemeente heeft ons gevraagd 
of wij deze groep onder onze hoede 
willen nemen. Gezamenlijk probe-
ren wij deze taalachterstand terug te 
dringen’. Steunpunt Vluchtelingen, 
Bibliotheek Idea en MENS De Bilt 

hebben ieder hun hun eigen doel-
groep. Vanuit deze drie organisaties 
wordt een gezamenlijke aanpak ge-
realiseerd om laaggeletterdheid terug 
te dringen. Rigter: ‘Via onze aanpak 

willen wij passende hulp bieden, de 
één krijgt les in een groepje, de an-
der wil liever alleen les krijgen. Voor 
ieder hebben wij een individuele aan-
pak’. 

In de oude raadszaal waren diverse organisaties bijeen.

De Bilt kan 500 
vluchtelingen opvangen

Als het echt nodig is kan de gemeente De Bilt vijfhonderd vluchtelingen 
opvangen. Die vluchtelingen worden dan verdeeld over drie sporthallen. 
Bij het H.F. Witte is plaats voor 200 mensen, datzelfde geldt voor de Kees 
Boekehal. En in de sporthal van De Vierstee in Maartensdijk is ook ruimte 
voor 100 mensen.

Crisisopvang
Het gaat hier om kortdurende crisisopvang voor een termijn van enkele 
dagen. De Bilt heeft geen leegstaande kazernes of bungalowparken die ge-
schikt zijn voor de inrichting van een AZC. Mocht het COA een beroep 
doen op de gemeente dan is De Bilt een doorgangshuis: na enkele dagen 
gaan vluchtelingen vanuit een sporthal naar een gemeente elders, waar wel 
voorzieningen zijn voor een langer durend verblijf. Tot dusver heeft het 
COA geen beroep gedaan op de gemeente. Maar gezien de enorme in-
stroom van vluchtelingen bekijkt het COA de mogelijkheden van dag tot 
dag. Zo werd Kockengen, in West-Utrecht, vorige week maandag verrast 
met de komst van 115 vluchtelingen. Deze werden dinsdag ondergebracht 
in een sporthal.

Statushouders
Waar de gemeente wel een rol in wil spelen is in de huisvesting van status-
houders. Het gaat hier om mensen die in het bezit zijn van een verblijfs-
vergunning. Zij hebben in principe recht op een huurwoning. Maar omdat 
de druk op de sociale huurmarkt groot is verblijven veel statushouders nog 
steeds in een AZC. De Bilt wil graag meer statushouders huisvesten, zodat 
de doorstroom vanuit de AZC’s op gang komt. Maar de mogelijkheden zijn 
beperkt. In De Bilt moeten bewoners vaak jaren wachten voor ze een huur-
woning toegewezen krijgen. De Bilt heeft momenteel 52 statushouders op 
de wachtlijst voor een woning staan. De gemeente gaat vastgoedeigenaren 
benaderen in een poging om extra woonruimte uit de markt los te krijgen.Ontspannen Repair 

Café Bilthoven
Bij het Repair Café in Bilthoven 
was het wat rustiger dit keer, zo’n 
veertig deelnemers kwamen hun ka-
potte spullen (laten) repareren. De 
reparatievrijwilligers hadden ruim 
de tijd om de defecte apparaten te 
onderzoeken en samen met de deel-
nemers te repareren. Het volgende 
Repair Café bij WVT in Bilthoven 
is op zaterdag 14 november. Meer 
info: www.vvsowvt.nl

Reparateur Jan Vinke neemt een 
naaimachine met kapotte motor 
onder de loep (foto Frans Poot). 

Stem op www.vierklank.nl



Bilthoven
Pr. Centrumkerk

4/10 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

De Biltse Hof
4/10 • 10.30u - Ds. L.J. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
4/10 • 9.30u - Ds. A.J. van den Herik
4/10 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
4/10 • 10.30u - Ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

4/10 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
4/10 • 10.30u - Meditatieve viering

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

4/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
4/10 • 17.00u - Ds. K. de Vries

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

4/10 • 10.00u - Ds. G.C. Klok
4/10 • 19.00u - Ds. C. van Andel

Pr. Gem. Immanuelkerk
4/10 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
4/10 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
4/10 • 10.00u - Pastor J. Baneke

Volle Evangelie Gemeente
4/10 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

4/10 • 10.30u - Mevr. L.C. Spelberg

Herv. gemeente Blauwkapel 
4/10 • 10.00u - Proponent

G.A. van Ginkel 
4/10 • 18.30u - Kandidaat J.P. de Man

Herst. Herv. Kerk
4/10 • 10.30 en 18.00u - Ds. H. Lassche

Onderwegkerk Blauwkapel
4/10 • 10.30u - Ds. E. de Boom

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

4/10 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

4/10 • 10.00u - Ds. C. van Sliedrecht
4/10 • 18.30u - Ds. G.C. Klok

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

4/10 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
4/10 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
3/10 • 19.00u - Woord- en 

Communieviering
4/10 • 10.30u - Familieviering/ Woord- 

en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

4/10 • 10.00u - Dhr. C. Veldhuizen
4/10 • 18.30u - Ds. J.W. Ploeg

PKN - Herv. Kerk
4/10 • 10.00 en 18.30u -

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

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Oud papier
Bilthoven Noord
Op zaterdag 3 oktober haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Bilthoven 
Noord, in het gebied links en rechts 
van de Gezichtslaan en begrensd 
door de Soestdijkseweg en de Jan 
Steenlaan. U wordt verzocht de pa-
pierkliko vóór 8.00 uur aan de weg 
te zetten.

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

Dag en nacht bereikbaar
(035) 30 200 40 • 06 51 03 38 54
www.de-uitvaartregisseur.nl

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Geboren
19 september 2015

Charlotte
Dochter van Sjan en
Elzeline van Vliet
Tolakkerweg 154

Hollandsche Rading

Christenvervolging

Op woensdagavond 30 septem-
ber organiseert de Evangelische 
Gemeenschap in Bilthoven een 
bijeenkomst rond het thema 
‘Christenvervolging’. Stichting 
De Ondergrondse Kerk (SDOK) 
zal op deze avond een presenta-
tie verzorgen met informatie en 
persoonlijke verhalen vanuit de 
vervolgde kerk. Deze bijeen-
komst wordt gehouden in ‘De 
Koperwiek’, Koperwieklaan 3 
in Bilthoven. Vanaf half acht 
bent u welkom bij de koffie of 
thee.

Twee bijeenkomsten 

De Commissie Leren van de 
Protestantse gemeente Biltho-
ven organiseert twee bijeen-
komsten in de nieuwe Centrum-
kerk aan de Julianalaan. Op  
donderdag 1 oktober omstreeks 
20.00 uur houdt professor Klaas 
van Egmond een inleiding in 
het kader van het Filosofisch 
Café. De titel luid ‘Religie en 
de menselijke waardigheid’. In 
het Filosofisch Café is er dan 
altijd ruime gelegenheid tot 
discussie en nabespreking. Op 
vrijdag 2 oktober om 19.30 uur 
wordt een film vertoond, Iris, 
over de levensavond van de 
Britse schrijfster Iris Murdoch, 
die steeds meer door de ziekte 
van Alzheimer werd geteis-
terd. Na de projectie is er een 
nabespreking. Beide avonden 
zijn vrij toegankelijk, al wordt 
een bijdrage in de onkosten 
wel gewaardeerd. Inlichtingen: 
Hans Bouma, tel. 030 2204496.

Mozart in De Woudkapel

Donderdag 1 oktober om 20.00 
uur geeft Marloes Wekking 
een concert in de Woudkapel. 
Marloes speelt Mozart op haar 
eigen fortepiano, het instrument 
dat zo centraal heeft gestaan in 
het leven van deze componist. 
Marloes vertelt over zijn leven 
en werk en speelt een aantal 
van zijn ook nu nog geliefde 
muziekverhalen vol verfijning, 
intimiteit en spektakel. Zij 
speelt op een replica door Chris 
Maene van een door Anton 
Walter in 1795 gebouwde for-
tepiano. De Woudkapel bevindt 
zich aan de Beethovenlaan 21 
in Bilthoven. 

Herfst-Bingo in De Akker

Donderdag 1 oktober van 14.00 
tot 16.30 uur wordt in de foyer 
van appartementencomplex De 
Akker, Soestdijkseweg-zuid 87 
in De Bilt een Herfst-Bingo-
middag georganiseerd. De foyer 
is open vanaf 13.30 uur. De 
kosten zijn vijf euro voor vijf 
spelrondes. Mogelijk extra ron-
des als er nog tijd over is. Kof-
fie + thee + frisdrank gratis. 

Ontmoetingsdienst
 
Op vrijdag 2 oktober wordt er 
in de in de zaal naast de ont-
moetingsruimte van Dijckstate 
een ontmoetingsdienst gehou-
den, waar Jan Grootendorst in 
voorgaat. Deze ontmoetings-
dienst wordt op de piano bege-
leid door mw. J. van Voorst. 
Na afloop is er gelegenheid 
om met elkaar koffie te drin-
ken. De dienst begint om 19.30 
uur. Voor vervoersvragen: Jan 
Grootendorst, tel. 0346 212904.

Stiltewandeling 
 
Zondag 4 oktober is er een 
Stiltewandeling vanuit Lage 
Vuursche. De wandeling staat 
onder leiding van Peter Jonker. 
De start is om 10.00 uur en 

rond 12.30 uur weer in de Lage 
Vuursche terug. Voor meer 
informatie www.rara-avis.nl 

In Between Café De Bilt

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 5 oktober van 9.30 tot 
11.30 uur weer een bijeenkomst 
in Wijkrestaurant Bij de Tijd, 
Prof. Dr. H. Kamerlingh Onne-
sweg 14, De Bilt. 

Cliëntenraad Sociale Zaken 

De Cliëntenraad Sociale Zaken 
De Bilt is weer begonnen met 
het spreekuur Bij De Tijd, op 
de Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 
in De Bilt. Elke eerste dinsdag 
van de maand te beginnen met 
6 oktober. Ze zijnvan 9.00 tot 
11.00 uur aanwezig voor al uw 
informatie of vragen over uw 
uitkering, u kunt ook gewoon 
voor een praatje langsgaan. 

Testament en nalatenschap

Op dinsdag 6 oktober wordt 
bij PCB Uitvaartzorg Bilthoven 
een lezing gehouden door nota-
ris mr. Van Valburch. Onder-
werpen die aan de orde komen 
zijn: wettelijk erfrecht, execu-
teur en zijn taken, wat wordt bij 
testament geregeld, erfbelas-
ting/schenkbelasting, schenken 
bij leven, het maken van een 
levenstestament. Er is volop 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Voldoende parkeer-
gelegenheid achter het pand. 
De toegang is gratis. Aanvang 
19.30 uur bij PCB Bilthoven, 
Soestdijkseweg Zuid 13; info: 
pcbuitvaartzorg.nl/agenda

Digitaal fotoboek

Heeft u digitale foto’s en wilde 
u altijd al een digitaal fotoboek 
maken, dan is deze cursus een 
goed begin. U leert in deze 
cursus het downloaden van 
het benodigde programma, het 
maken van het fotoboek tot en 
met het plaatsen van de bestel-

ling. Voor het volgen van deze 
cursus is het noodzakelijk dat u 
de computer kunt bedienen en 
dat uw computer aangesloten is 
op het internet. Deze cursus van 
3 lessen begint op donderdag 7 
oktober om 8.30 uur en wordt 
gehouden in de computerruimte 
van het Servicecentrum Maar-
tensdijk. Voor informatie en 
aanmeldingen: Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 
96 in Maartensdijk. Tel: 0346 
214161 of www.mensdebilt.nl

Concert Woud Ensemble

Op vrijdag 9 oktober om 20.15 
uur vindt het eerste concert van 
het nieuwe seizoen plaats in de 
Woudkapel, Beethovenlaan 21 
te Bilthoven. Het Woud Ensem-
ble bestaat uit musici van het 
Radio Filharmonisch Orkest: 
Mariska Godwaldt en Andrea 
van Harmelen (viool), Anne-
mijn den Herder en Annema-
rie Konijnenburg (altviool) en 
Wim Hülsmann (cello).
Kaarten en passe-partouts kunt 
u bestellen door een mail te 
sturen naar woudensemble@
gmail.com. 

Oprichting leesgroep Bilthoven

Op dinsdag 13 oktober is er in 
Bibliotheek Idea Bilthoven een 
informatiebijeenkomst over de 
oprichting van een leesgroep. 
De leesgroep gaat Nederlandse 
en vertaalde literatuur lezen en 
bespreken en maakt daarbij een 
keuze uit een literatuurlijst met 
eigentijdse en klassieke litera-
tuur van de landelijke stich-
ting Senia. Senia-leesgroepen 
bespreken de boeken aan de 
hand van leeswijzers met dis-
cussievragen die het gesprek in 
de leesgroep houvast bieden. 

Belangstellenden zijn wel-
kom om 14.00 in Bibliotheek 
Idea Bilthoven, Planetenplein 
2, Bilthoven. Aanmelden kan 
per e-mail via info@senia.nl of 
activiteiten@ideacultuur.nl of 
telefonisch tel. 030 6986572. 

Geboren
17 september 2015

Sam
Zoon van Cor en

Marcella Bouwman
Holsblokkenweg 27

Westbroek
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‘Een schip achter de horizon is niet weg. 
Je kunt het alleen niet meer zien.’

Ik werd in de vroege ochtend 
gebeld door een notaris, die me 
vertelde dat hij executeur testa-
mentair was van Joke. Hij was 
benoemd om haar zaken te rege-
len na haar overlijden. Hij vroeg 
me haar op haar woonadres op te 
halen en over te brengen naar een 
uitvaartcentrum. 
Samen met mijn vrouw ging ik 
op pad met onze rouwauto. Bij 
het huis aangekomen wachtte de 
notaris ons op. ‘Ze ligt op de bank’, 
zei hij, terwijl hij ons binnen liet. De 
gordijnen waren gesloten terwijl het 
een zomerse dag was. Binnen was 
het donker. Joke lag op de bank, 
alsof ze sliep. Ze droeg een blauwe 
duster. ‘Haar lievelingskleur’, zei de 
notaris terwijl hij naar de met veel 
blauw ingerichte kamer wees. 
Ze leek een belezen vrouw. Een 
kamergrote, gevulde boekenkast. 
Op de tafels en op de grond lagen 
stapels tijdschriften en boeken. In 
een hoekje van de kamer stond een 
tafeltje waarop folders en foto’s 
waren uitgestald van de Hurtigru-
ten postbootroute tussen Bergen 
en Kirkenes in Noorwegen. Het 
leek wel een soort altaar en later 
zou duidelijk worden dat Joke deze 

Deze tekst staat bovenaan de rouwkaart van Joke. We vonden de handgeschreven regels tussen een 
stapel papieren, die we doornamen nadat ze was overleden. Joke had geen kinderen en bijna geen familie. 
Ze leefde als een kluizenaar. Alleen de buurman kwam dagelijks langs om boodschappen te brengen. 
Toen hij een keer ’s morgens aanbelde deed ze niet open. Ze was ingeslapen, op 83-jarige leeftijd.

tocht meerdere malen gemaakt 
had.
Nadat Joke was weggebracht naar 
een uitvaartcentrum besprak ik de 
uitvaart met de notaris. Er lag een 
stapel papieren en documenten 
voor hem op tafel en hij liet me 
enkele handgeschreven brieven 
zien. Het waren onder andere Jokes 
instructies en een adressenlijst om 
de rouwkaarten naar toe te sturen. 
Haar tandarts stond er tussen, 
haar boekhouder, haar kapper, 
een vroegere vriendin, een paar 
kennissen, haar buurman en een 
ver familielid. In een kort briefje 
aan de notaris persoonlijk stond: 
‘Ik hoop nog eens de Hurtigruten 
postbootroute te mogen bevaren, 
want het is het mooiste wat ik ooit 
gedaan heb.’ Juist door dat zinnetje 
kreeg haar uitvaart vorm.
We lieten een bloemstuk maken 
met de kleuren van de Noorse vlag 
voor op haar uitvaartkist. Op de 
rouwkaart plaatste ik een foto van 
het Noorse schip. Op de dag van 
haar uitvaart kwam een vijftal voor 
elkaar onbekende mensen in een 
rouwkamer van het crematorium 
bijeen, waaronder de notaris. We 
gingen zitten en ik stelde de aan-

wezigen vragen over Joke. En zo 
bleek dat de belangstellenden toch 
iets gemeen hadden: ze kenden 
Joke allemaal en spraken over haar 
vanuit een eigen invalshoek. In een 
levendig gesprek kreeg haar leven 
vorm en zagen we haar voor ons, 
aan boord van de postboot en 
op andere momenten. Het varen 
staat symbool voor de reis die Joke 
tijdens haar leven maakte en die 
ze daarna maakt. Op de binnen-
kant van haar rouwkaart vaart 
een schip van de kijker af, richting 
de horizon. Totdat het niet meer te 
zien is. Maar dan is het niet weg. 
Het was een bijzondere uitvaart, 
die ik niet snel zal vergeten, juist 
omdat het klein en persoonlijk was.

Koop Geersing, uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43

advertorial

Interpellatie over invoering 
zorgmaatregelen

door Guus Geebel

Tijdens de raadsvergadering van 24 september maakte Erik van Esterik (PvdA) mede namens 
de fracties van Beter De Bilt, ChristenUnie en SP gebruik van het recht van interpellatie om het 

college te bevragen over de Wmo en huishoudelijke hulp. 

Met een interpellatie kan een 
raadslid in de raadsvergade-
ring het college vragen stellen 
over onderwerpen die niet op de 
agenda staan. Van Esterik vraagt 
het college te overwegen het keu-
kentafelgesprek aan te bieden aan 
alle mensen die daar behoefte aan 
hebben. Hij doet dat op basis van 
conclusies van de Onafhankelijke 
Commissie Bezwaarschriften die 
stelt dat de gesprekken niet naar 
behoren hebben plaatsgevonden. 
Verder roept hij het college ter 
verantwoording voor de gebrek-
kige uitvoering van de Wmo. 
‘Geen enkel bezwaarschrift is op 
tijd afgehandeld waardoor men-
sen onnodig lang in onzekerheid 
hebben verkeerd.’ 

Onzorgvuldigheden
‘Bij het Wmo-budget bleek het 
mogelijk de inkomensdrempel te 
verlagen en de doelgroep te ver-
ruimen.’ Van Esterik vraagt om 
transparantie. ‘De Regeling te-
gemoetkoming chronisch zieken 
en gehandicapten is te sober in 
het leven geroepen omdat er geen 
budget was voor verruiming.’ 

Van Esterik stelt verder vragen 
over onzorgvuldigheden bij de 
keukentafelgesprekken. De Onaf-
hankelijke Commissie stelt te ver-
wachten dat de beschikkingen bij 
de bestuursrechter zullen stranden 
‘Wij vinden dat alle mensen die 
in 2014 recht hadden op huishou-
delijke hulp het recht hebben op 
een nieuw gesprek. Er zijn zoveel 
aanwijzingen dat de gesprekken 
niet goed hebben plaatsgevonden 
dat we het niet meer dan normaal 
vinden dat het college dit gebaar 
maakt.’  Hij dringt verder aan 
op een brede herziening van het 
Wmo-beleid.

Gang van zaken
Wethouder Anne Brommersma 
beantwoordt de vragen met een 
schets hoe dingen gelopen zijn. 
‘Vorig jaar zomer hebben we te 
horen gekregen dat we veertig 
procent minder geld hadden voor 
hulp bij het huishouden. De keuze 
die we gemaakt hebben was moei-
lijk, omdat 630 mensen niet lan-
ger in aanmerking kwamen voor 
die hulp. Om tempo te houden is 
in oktober 2014, toen de veror-

dening nog niet was vastgesteld, 
begonnen met de keukentafelge-
sprekken. Het is een van de kri-
tiekpunten van de bezwaarschrif-
tencommissie, maar wij staan er 
nog steeds achter, omdat het be-
leid was vastgesteld. 

De maatregelen die genomen 
zijn waren volgens de wethouder 
op dat moment verstandig om te 
doen. ‘Tijdens dit traject leren we 
en passen we dingen aan. Van de 
18 mensen die een nieuw gesprek 
kregen zijn inmiddels 16 advie-
zen binnen. Bij drie zijn de om-
standigheden zodanig veranderd 
dat ze in aanmerking komen voor 
hulp bij het huishouden en de ove-
rige 13 hebben hetzelfde resultaat 
als bij het eerdere gesprek.’ 

Kwetsbaren
‘Eind juni heeft de Onafhanke-
lijke Commissie Bewaarschriften 
het college een brief gestuurd met 
kritiekpunten. Die brief heeft ge-
leid tot veranderingen in beleid 
en uitvoering.’ De wethouder ziet 
geen aanleiding om nogmaals 500 
gesprekken over te doen. ‘Men-

sen kunnen wel naar de rechter. 
De uitkomsten wacht ik in ver-
trouwen af.’ Over het Wmo-be-
leid zegt de wethouder dat dit in 
2016 wordt geëvalueerd, zodat 
per 2017 het beleid aangepast kan 
worden. Wethouder Brommersma 
concludeert dat het beleid en de 
uitvoering onder hele hoge druk 
en gehinderd door hele forse be-

zuinigingen tot stand is gekomen. 
‘We hebben heel hard gewerkt om 
het belang van de meest kwets-
bare cliënten voorop te stellen en 
te voorkomen dat er mensen tus-
sen wal en schip raken. Wat mij 
betreft zijn we daarin geslaagd.’ 
Fracties gaven daarna in één ter-
mijn hun standpunt. De interpel-
latie leidde niet tot een motie.

Erik van Esterik tijdens de interpellatie.

Zondagsopenstelling 
niet blijven uitstellen

De raad van de gemeente De Bilt heeft donderdag 24 september de 
keuze gemaakt om de beslissing over zondagsopenstelling uit te stellen 
tot de resultaten van een burgerpeiling hierover bekend zijn. D66 en de 
VVD betreuren het, dat er voor maanden uitstel wordt gekozen, maar 
begrijpen dat het noodzakelijk is voor een grote groep inwoners en een 
aantal partijen in de raad om deze resultaten af te wachten.

Dolf Smolenaers (D66): ‘Als deze peiling uitwijst dat er een duide-
lijke meerderheid voor zondagsopenstelling is, moeten we wel stappen 
gaan zetten. Wij roepen de andere partijen in de raad op om dan hun 
aarzeling achter zich te laten en met ons door te pakken’. Christiaan 
van Nispen (VVD): ‘Ik verwacht, dat deze peiling het landelijke beeld 
gaat bevestigen: 60% voor, 40% tegen. Wij willen zodra de resultaten 
bekend zijn een concreet plan van aanpak zien van de partijen die nu 
voor deze peiling kozen’. 

Volgens D66 en de VVD moet de gemeente niet alvast voor haar inwo-
ners bepalen dat zij op zondag rust horen te nemen. Winkeliers kunnen 
volgens deze partijen de verantwoordelijkheid goed zelf aan om hierin 
een eigen beslissing te nemen. Om tot een pilot met zondagsopenstel-
ling te komen, hebben zij afgelopen week gezamenlijk een initiatief-
voorstel ingediend.

Dolf Smolenaers en Christiaan van Nispen tot Sevenaer.
[foto Henk van de Bunt]
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Filet American
Carpaccio tapenade
Sellery salade 3 x 100

gram 4.98

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

Boerenham
Rosbief
Fricandeau 3 x 100

gram 4.50

  VOORDEEL HELE WEEK

Kipvinken

Sucadelapjes 

Runderschnitzels

Reclame geldig vanaf 
donderdag 1 oktober
t/m woensdag 7 oktober

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

5.50500
gram 4.98250 

gram
STOMPETOREN 
JONG BELEGEN HUIS MIX

1.98250
gram

PINDA'S
GEZOUTEN OF ONGEZOUTEN

20.-2
kilo

HEERLIJKE RIBLAPPEN 
Extra donderdag voordeel:

Livar Speklapjes 

Lamshaasjes of 
lamsfilet

100
gram 3.25

500
gram 5.98

Hamburgers, verse worstjes, rundervinken, 
slavinken, gehaktballen, etc.

HEERLIJKE, VERS 
GEGRILDE KIPPENBOUTEN 

Altijd in de aanbieding!

6.00500
gram

BOERENKAAS 
MET ITALIAANSE KRUIDEN

500
gram 6.50

5 halen
   4 betalen!

500
gram 9.98

12.-1
kilo

 4 voor maar 5.- 

VLEESWAREN TRIO

WE HEBBEN WEER heerlijke zelfgemaakte hachee!

Héél véél vlug-klaar artikelen 0.99

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
Kalfsgoulash met 
boeren mosterd en kappertjes
MET GROENTERIJST _____ 100 GRAM 1,49
Mediterane gevulde Aubergine 
MET COUSCOUS EN KALFSGEHAKT

_________________________ PER STUK 3,95
Schelppasta met Beenham
EN GROENTE ____________ 100 GRAM 1,25

Vrijdag en zaterdag verse Sushi!!!

Nieuw

Rode Handperen
SAP SAP SAP 

Hollandse

Pluksla
ZAK 150 GRAM

Pracht

Witlof
500 GRAM

ALLEEN MAANDAG 5, DINSDAG 6
EN WOENSDAG 7 OKTOBER

1,49 1,690,59

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

VERS GESNEDEN

Bietjes
____________________500 GRAM 0,99

Elstar Handappels
____________________HÉÉL KILO 0,99

Italiaanse gehaktschotel
____________________100 GRAM 0,99

ALLE SOORTEN ONBESPOTEN

Tomaten
____________________500 GRAM 1,99

héél kilo
40 soorten

Volop specialiteiten uit Brussel
Groot assortiment 

wilde paddestoelen

dagelijks vers!!

Nieuw

• Er is weer Boerenkool,
zuurkool en hutspot
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Uit de gemeenteraad 
van 24 september

door Guus Geebel

Burgemeester Gerritsen installeerde Hans Los (VVD) en Henk Zandv-
liet (GroenLinks) als raadslid van de gemeente De Bilt. Henric de Jong 
Schouwenburg (VVD), Chrit Obels (SP), Eveline van der Aa (Groen-
Links) en Arie Vonk Noordergraaf (SGP)  werden geïnstalleerd als 
commissielid zijnde niet raadslid. Gija Schoor (PvdA) was afwezig en 
wordt later geïnstalleerd. 

HNL
Het doordecentraliseren van de huisvestingsmiddelen aan Het Nieuwe 
Lyceum (HNL) krijgt unanieme steun van de raad. Een motie ingediend 
door Anne de Boer (GroenLinks) waarin gevraagd wordt de bepalingen 
van de budgetovereenkomst als financieel sluitstuk van de onderhan-
delingen met het HNL te beschouwen, wordt raadsbreed aangenomen.
 
Hamerstukken
De raad stelt de volgende agendapunten vast: Reparatie van het Be-
stemmingsplan De Leijen Zuid. De intrekking van de Subsidieverorde-
ning Gemeentelijke Monumenten De Bilt 2010 en de intrekking van de 
Verordening Starterslening De Bilt 2013. 

Vragenuur
Krischan Hagedoorn (PvdA) stelt een aantal vragen over huisvesting 
van statushouders in de gemeente. ‘In verband met de toename van 
het aantal daarvan in Nederland is te verwachten dat het aanbod sterk 
zal toenemen. Omdat de gemeente nu al niet in staat is de toegewezen 
statushouders te huisvesten zal naar creatieve mogelijkheden gezocht 
moeten worden.’ Wethouder van Hulst antwoordt dat eigenaren van 
woningen die geschikt gemaakt kunnen worden actief benaderd gaan 
worden. Particuliere beleggers die woningen verhuren worden bena-
derd met de vraag of ze bereid zijn te verhuren aan statushouders. Net 
als Portaal in Utrecht wil de SSW huurwoningen die verkocht zouden 
worden toe te wijzen aan statushouders. Het college gaat ook op zoek 
naar tijdelijke oplossingen. Ook Ebbe Rost van Tonningen (Beter De 
Bilt) stelt vragen over de opvang van vluchtelingen. De burgemeester 
antwoordt dat de gemeente crisisnoodopvang kan bieden als het Coa 
daar een beroep op doet. 

Motie burgerpeiling
Peter Schlamilch (Beter De Bilt) diende samen met de PvdA een motie 
in waarin het college gevraagd wordt in de burgerpeiling die in de-
cember gehouden gaat worden een vraag op te nemen over uitbreiding 
van de zondagopenstelling in de gemeente. B en W trokken vorig jaar 
een voorstel terug om in de verordening op de winkeltijden zondag-
openstelling mogelijk te maken. Na een uitvoerig debat werd de motie 
aangenomen. De fracties van CDA, GroenLinks en SP stemden tegen. 

Peter Schlamilch krijgt steun voor zijn verzoek om een in de 
burgerpeiling een vraag over zondagopenstelling op te nemen. 

Vluchteling uit Bhutan, nu 
vrijwilliger bij de Schaapskooi 

Onlangs is Chandra Khadka begonnen als vrijwilliger 
bij kinderboerderij de Schaapskooi op de Melkweg te 
Bilthoven. Iedere dinsdag helpt hij met werk, zoals 
dieren voeren en gasten bedienen in het theehuisje. 
Ook heeft hij meegebouwd aan een schuurtje. Chandra 
is sinds 7 jaar in Nederland en is hier samen met zijn 
vrouw en 3 kinderen. Ze wonen in de Leijen in Biltho-
ven. Naast zijn vrijwilligerswerk bij De Schaapskooi 
werkt Chandra ook nog als vrijwilliger bij woonzorg-
centrum d`Amandelboom. 

Chandra heeft het vrijwilligerswerk bij De Schaaps-
kooi gevonden dankzij De Beursvloer, een netwerke-
venement georganiseerd door Samen voor De Bilt en 
Mens De Bilt. Bedrijven en lokale maatschappelijke 
organisaties ontmoeten elkaar daar en kunnen afspra-
ken maken om elkaar te helpen, met gesloten beurs. In 
dit geval maakten Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en 
Reinaerde een match met elkaar, waarbij er een vrijwil-
ligersplek beschikbaar werd gesteld bij De Schaaps-
kooi voor iemand van Steunpunt Vluchtelingen. 
Heeft u ook behoefte aan hulp, of heeft u juist iets te 
bieden, neemt u dan gerust contact met judith@samen-
voordebilt.nl. 

‘Stel een limiet aan de opvang’ 
‘Goede humanitaire hulp aan vluchtelingen is nodig maar de politiek moet een limiet aan 

de opvang van vluchtelingen stellen om dat mogelijk te maken’. Dat waren de stellingen die 
gemeenteraadslid Ebbe Rost van Tonningen deze week in discussie bracht in de door hem 

georganiseerde avond in De Bremhorst te Bilthoven. 

Rost van Tonningen gaf aan dat 
Europa en landen als Nederland 
geen passend antwoord hebben op 
de enorme stroom vluchtelingen en 
dat het draagvlak in Europa daaron-
der dreigt te bezwijken. 

Statushouders
De bijeenkomst werd door zo’n 
60 mensen bezocht. De historici 
Thomas von der Dunk en Chris 
van der Heijden waren de gasten 
in een forumdiscussie. Thomas von 
der Dunk pleitte voor kleinschalige 
oplossingen in gemeenten. Burge-
meester Gerritsen hield een inlei-
ding over de mogelijke opvang van 
vluchtelingen in de gemeente De 
Bilt. De noodopvang van vluchte-
lingen voor de Bilt is volgens hem 
nog niet aan de orde maar dat kan 
snel veranderen. Wel verplicht het 

Rijk gemeenten, waaronder De 
Bilt, om vluchtelingen met een ver-
blijfsvergunning (statushouders) te 
huisvesten. De voorzitter van de 
Stichting Steunpunt Vluchtelingen 
De Bilt, Adri Peters, vertelde over 
de praktijk van de opvang in de ge-
meente. 
 
Stellingen
Na de pauze startte Rost van Ton-
ningen de discussie met zijn stel-
lingen. Hij vond dat bondskanselier 
Merkel een fout had gemaakt door 
asielzoekers te stimuleren naar 
Duitsland te komen, mede waardoor 
een nauwelijks te stoppen en toene-
mende stroom van vluchtelingen 
voor de komende jaren naar Europa 
zal komen, als geen limieten wor-
den gesteld. Dit jaar komen er ruw 
geschat een miljoen waarvan zeker 

200.000 naar Nederland. Daarmee 
worden de gemeenten in heel Eu-
ropa gedwongen de opvang te rege-
len, die vaak de middelen niet heb-
ben en er niet op zijn voorbereid. 
Veel mensen in dorpen willen graag 
helpen maar voelen zich overvallen 
door een opvang, die van bovenaf 
wordt opgelegd. Ebbe Rost van 
Tonningen gaf aan dat er in De Bilt 
een wachtlijst van 8,8 jaar bestaat 
voor de sociale huurwoningen. 
Vluchtelingen die een verblijfs-
vergunning in Nederland krijgen, 
worden met voorrang behandeld 
waardoor de wachttijd voor Neder-
landers nog langer wordt. De eigen 
inwoners zullen dan achtergesteld 
worden waardoor toenemende on-
vrede ontstaat. Dat probleem speelt 
zich in veel gemeenten af. Om dat 
te voorkomen zullen er ongebrui-
kelijke huisvestingsmogelijkheden 
moeten komen zoals de verbouw 
van lege kantoorgebouwen. Ebbe 
Rost van Tonningen roept politici 
op om te streven naar verantwoorde 
quota voor de opvang van vluchte-
lingen, wil de humane opvang een 
kans van slagen hebben. 

Burgemeester Arjen Gerritsen en 60 
bezoekers werden welkom geheten 
door Ebbe Rost van Tonningen. 

Stem op www.vierklank.nl

Bazaar 
voor zwemles

Zaterdag was het weer een hele drukte tijdens de ba-
zaar in de Opstandingskerk aan de 1e Brandenburger-
weg 34 in Bilthoven. Al een half uur na de opening 
liepen de vroege kopers de kerk uit met hun pas ge-
kochte waar.                                       (Frans Poot)

Met de opbrengst wil de kerk het Steunpunt 
Vluchtelingen helpen met het geven van zwemles voor 
kinderen van vluchtelingen. 

Blijdschap bij Chandra en de geiten bij de Schaapskooi.
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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

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Super-lentekorting
        in de herfst ..?

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

September/oktober ... ideale maanden om
te planten. De grond is nog warm, planten
voelen zich direct thuis en slaan makkelijk aan. 
Uw tuin heeft daardoor tevens een enorme voorsprong
en komt in de lente véél eerder tot volle wasdom.

korting bij de kassa

Alle 
    tuinplanten20%

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

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

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

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

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

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

Voor Na

Opbrengst KWF collecte

De collecte van KWF Kankerbestrijding 
(week van 7 -12 september) heeft in de 
gemeente De Bilt € 25.471,85 opgebracht. 

Appeltjesbrood
€ 4,50

Appel of abrikozen caketaartje
nu € 4,95

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

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Laat u verrassen door de 
Nieuwe Najaarscollectie

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

van Esprit, YAYA, Sandwich, 
Gerry Weber en Dreamstar
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Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Geef uw medewerkers een 
eerlijk kerstpakket!
Bekijk de mogelijkheden en de folder op onze website

advertentie

Zorginstelling De Bilthuysen 
experimenteert met zorgrobot

door Walter Eijndhoven

‘Welkom. Ik ben de eerste humanoïde robot ter wereld’. Zo begint Zora, de zorgrobot, wanneer 
zij rechtstreeks wordt ingezet bij cliënten van zorginstellingen in De Bilthuysen. Zij kan niet 

alleen worden gebruikt als gezelschap voor ouderen, maar kan cliënten ook stimuleren tot meer 
beweging en zij kan zelfs een dansje doen op de muziek van Michaël Jackson.

‘Wij staan nog maar aan het begin 
van een nieuw tijdperk. Robots 
nemen een steeds grotere plaats in 
binnen onze samenleving’. Ook in 
zorginstelling De Bilthuysen wordt 
komende tijd een proef gedaan met 
Zora. Els Jacobs, medewerkster De 
Bilthuysen: ‘Zora is een 57 centi-
meter grote programmeerbare robot 
uit België. Zo’n zes weken geleden 
hebben wij haar in huis gehaald met 
de vraag hoe wij haar kunnen inzet-
ten op de diverse afdelingen binnen 
onze zorginstelling. Wij zitten nu 
pas in de beginfase, dus wij hebben 
nog geen idee hoe dit zal uitpakken. 
Wel hopen wij met hulp van deze 
robot onze medewerkers te kun-
nen ontlasten en de bewoners meer 
prikkels te geven tot communicatie 
en beweging’.

Dwaalgedrag
Tien organisaties in de provincie 
Utrecht hebben nu een robot aan-
geschaft. Allemaal met hetzelfde 
doel: waar en hoe kunnen wij 
Zora inzetten? Jacobs: ‘Wij wil-
len bijvoorbeeld heel graag een 
antwoord op de vraag wat Zora 
voor onze cliënten kan betekenen. 
Vooral ‘dwaalgedrag’ komt heel 
veel voor bij dementerende oude-
ren en daarom willen wij volgend 
jaar een onderzoeksproject starten. 
Bij dwaalgedrag ontstaat niet alleen 
overdag, maar ook ‘s nachts onrust 

bij deze mensen, waardoor zij de 
behoefte voelen om alleen op stap 
te gaan. Als Zora hen op dit soort 
momenten afleidt, kan dwaalgedrag 
worden tegengegaan, dat is minder 
gevaarlijk voor onze patiënten en 
onze medewerkers worden hier-
door ontlast’. 

Thriller
Zora kan ook worden ingezet om 
ouderen aan het bewegen te krij-
gen. Via diverse programma’s kan 
de robot bewegingsoefeningen 
voordoen. Met behulp van allerlei 
soorten muziek worden cliënten 
zelfs aan het dansen gezet: van di-
verse eenvoudige deuntjes tot aan 
‘Thriller’ van Michaël Jackson, 
niets is te gek. 

Deze week zullen drie medewer-
kers van Bilthuysen beginnen aan 
het programmeren van de zorgro-
bot. Zij zullen Zora voorzien van 
allerlei programma’s die noodza-
kelijk zijn voor onder andere een 
betere communicatie met en tussen 
cliënten. Jacobs: ‘Dat wordt nog 
een heel karwei voor ons. Wij zul-
len, via programmering, Zora moe-
ten voorzien van basiszinnetjes, 
maar ook grotere teksten. Eigenlijk 
is het geweldig dat de techniek dit 
allemaal kan. Zo kun je Zora ook 
dusdanig programmeren, dat zij 
bijvoorbeeld een krant kan doorne-
men met ouderen.Over drie maan-
den hopen wij meer te weten over 
de mogelijkheden met onze nieuwe 
collega’. 

Zora is de nieuwe elektronische collega in De Bilthuysen.

Onthulling koningsportret in 
Mathildezaal 

door Walter Eijndhoven

In aanwezigheid van beeldhouwer Taeke de Jong, burgemeester Arjen Gerritsen en leden  
van de gemeenteraad werd woensdag 23 september een nieuwe bronzen portret van koning  

Willem-Alexander in de Mathildezaal van gemeentehuis Jagtlust onthuld.

In de zaal worden al de portretten 
van de voorgaande vier vorst(-inn)
en getoond; hierdoor is het gemeen-
tehuis nu vijf beeltenissen van het 
koningshuis rijk. In overheidsge-
bouwen is het traditie een portret 
van het staatshoofd te laten zien. 
Om deze reden kan de bezoeker in 
de raadszaal de ‘Vier Vorstinnen’ in 
brons vinden, bestaande uit konin-
gin-regentes Emma en de koningin-
nen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. 

Beeld
Nadat Willem-Alexander de troon 
besteeg, kreeg Taeke de Jong op-
nieuw de opdracht een bronzen 
beeld van de nieuwe koning te 
maken. De Jong: ‘Dit keer was het 
moeilijker om een goede gelijkenis 
te krijgen, dan bij de ‘Vier Vorstin-
nen’. Uiteindelijk is het mij toch 
gelukt. Het beeld van de koning heb 
ik geplaatst voor een houten achter-
wand, zodat er geen ruis vanuit de 
omgeving optreedt. Verder zijn de 
portretten zo geplaatst dat er altijd 
oogcontact is tussen gemeente-
raadslid en vorst’. De beeldhouwer 

heeft iets met het koningshuis. De 
Jong: ‘In 1986 heb ik meegedaan 
met de Elfstedentocht, precies in 
dat jaar reed, toen nog kroonprins 

Willem-Alexander, ook mee met de 
tocht der tochten’. Nu, na 29 jaar 
kruist koning Willem-Alexander 
weer het pad van de beeldhouwer. 

Applaus van raadslid Dolf Smolenaers (D66) en burgemeester Arjen 
Gerritsen voor beeldhouwer Taeke de Jong. (foto Theo de Jong)

Chapeau-penning  
voor ex-raadslid

Bij haar afscheid als gemeenteraadslid ontving Eveline 
van der Aa op 24 september uit handen van burgemeester 
Arjen Gerritsen de Chapeau-penning van de gemeente De 
Bilt. De combinatie van fulltime werk, een gezin met jonge 

kinderen en het raadslidmaatschap bleek moeilijk vol te 
houden, mede door het verkrijgen van een andere functie 

en de daarbij behorende verantwoordelijkheden.

Eveline van der Aa (GroenLinks) werd op 19 maart 2014 met voor-
keurstemmen in de raad gekozen. Burgemeester Gerritsen vond haar 
mede doordat ze als ambtenaar bij een gemeente werkt erg waardevol. 
Zij ontvangt de Chapeau-penning als blijk van waardering voor haar 
werk als raadslid. Eveline van der Aa blijft als commissielid zijnde niet 
raadslid aan de gemeenteraad verbonden. Ze ziet het afscheid daarom 
als een rolwissel. [GG]

Eveline van der Aa met de Chapeaupenning.
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Voordeel

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

249

159 698

1+1
Gratis

Geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 3 oktober 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Oerbrood
Vers uit
eigen oven
origine, tarwe
of volkoren
van

€2,09

Jumbo
Aardappelen
vastkokende
of kruimige
zak 5 kilo
van

€4,89

Runder-
riblappen
per kilo
van

€9,98

Appelmoes
2 potten
van

€1,98
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Betere mondgezondheid bij ouderen
krijgt deze dag speciale aandacht.

Tussen 13:00 uur en 16:00 uur zet
Tandartsenpraktijk Bilthoven Noord haar
deuren open en heet u van harte welkom.

Bent u 70+ dan bieden wij u een gratis
controle aan, wel graag even bellen vooraf!

We zien u graag op 2 oktober

J. v Eijcklaan 280 Bilthoven
T. 030-2282353 
www.tandartsbrinkman.nl

Vrijdag 2 oktober is het Nationale Ouderendag

advertentie

Westbroek Ontmoet weer van start
door Walter Eijndhoven

Dinsdag 6 oktober is het weer zover. Het nieuwe seizoen voor ‘Westbroek Ontmoet’ staat 
voor de deur, met een geheel nieuw programma. Tijdens de eerste bijeenkomst worden 
herinneringen opgehaald met diverse Westbroekers over de nieuwbouw in 1979/1980.

In die tijd is veel actie gevoerd om de broodnodige huizenbouw erdoor te krijgen.

Nieuwbouw in het dorp houdt de 
gemoederen in Westbroek al jaren 
bezig. Toen en nu. Karien Schol-
ten, organisator van Westbroek 
Ontmoet: ‘Wij willen deze eer-
ste ontmoeting in het Dorpshuis 
graag herinneringen ophalen met 
een paar actievoerders van het eer-
ste uur, Martin Smitt en Henk van 
Zijtveld’. Na de bouw van nieuwe 
huizen aan de Molenweg in 1957 
was meer woonruimte nodig voor 
de Westbroekers. Negen jaar later 
stelde de toenmalige gemeenteraad 
van Maartensdijk hiervoor geld be-
schikbaar. Vervolgens gebeurde er 
weer een hele tijd niets. Scholten: 
‘Uiteindelijk wierp Leen de Raadt, 
inwoner van Westbroek, zich op 
voor een Leefbaar Westbroek. Hij 
was één van de oprichters van het 
Komité Westbroek Leefbaar’. 

Ludiek
Een aantal ludieke acties met 
en door de gehele Westbroekse 
bevolking volgde en uiteinde-
lijk resulteerde dit in ‘Bouwplan 
Burgemeester Huydecoperweg’. 
Scholten: ‘Het plan was als volgt: 
door ontginnngsactiviteiten van de 
Westbroekers uit vroeger tijden ont-
stond een gebied met lange, smalle 
kavels met lintbebouwing. Volgens 
het bestemmingsplan moest dit her-

kenbaar blijven. Op deze manier 
werd bepaald dat de richting van 
de nieuw te bouwen wijk samen 
moest vallen met de verkaveling 
van het landschap. Met straten in 
dezelfde richting, evenwijdig aan 
het bestaande slotensysteem’. De 
bebouwing vormt zo als het ware 
een voortzetting van de boerderijen 
met de smalle straatjes als ‘de deel’. 

Vitaliteit
Ook nu weer speelt de behoefte 
aan nieuwe huizen. Het Dorpsbe-
raad van Westbroek heeft als visie: 
huizenbouw is nodig voor de vita-
liteit van het dorp. Er zijn nauwe-
lijks voorzieningen in de vorm van 
winkels en openbaar vervoer in het 
dorp. Veel mensen die met plezier 
in Westbroek wonen voelen zich 
aangesproken door de gemeen-
schapszin van de vele verenigin-
gen, clubs en commissies. Nieuwe 
aanwas is nodig voor al die vereni-
gingen, maar ook voor de school en 
de kerk. Het niet-bouwen van hui-
zen is daarom funest voor de vitali-
teit van Westbroek.   

YouTube
Wilma van de Broek, één van de 
organisatoren van Westbroek Ont-
moet vertelt: ‘Dit is slechts één van 
de onderwerpen die wij dit nieuwe 

seizoen willen aandragen. Andere 
onderwerpen die aan bod komen 
zijn onder andere een moeder die 
met haar dochter met een theater-
programma door het land trekt en 
daar graag over wil komen vertel-
len, een tuinier die over zijn bedrijf 
komt vertellen en wij hebben een 
film over de jaren ‘50’. Liesbeth 
Lam, mede-organisator van West-
broek Ontmoet vult Van de Broek 
aan: ‘YouTube laat een samenvat-
ting van de afgelopen jaren zien, 
onder de zoekterm Westbroek Ont-
moet’.  

Actievoerders
De vrijwilligers van Westbroek 
Ontmoet zien u graag verschijnen 
op dinsdag 6 oktober, van 14.30 uur 
tot 16.30 uur, in het Dorpshuis van 
Westbroek. Actievoerders van het 
eerste uur, Martin Smitt en Henk 
van Zijtveld, vertellen in een film 
over de acties in 1979/1980. In een 
reportage vertelt architect Herman 
Hertzberger over zijn filosofie van 
bouwen in relatie tot de wijk ‘het 
Opperend’ in Westbroek. De kosten 
zijn 3 euro, inclusief een kop koffie 
of thee. Wanneer u wél wilt komen, 
maar niet weet hoe, kunt u vervoer 
regelen via  familie De Graaf, tel.nr. 
0346-281826. ook niet-Westbroe-
kers zijn van harte welkom. 

Liesbeth Lam, Karien Scholten en Wilma van de Broek met de maquette 
van de huizenbouw

Aanvraag monumentenstatus 
Julianacomplex afgewezen

door Henk van de Bunt

Namens de Vereniging van Eigenaren ‘Julianaflat II in Bilthoven’ (hierna: VvE) is verzocht om 
aanwijzing van het Julianacomplex in het centrum van Bilthoven als monument.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het verzoek afgewezen.

Het complex, ontworpen door W.M. 
Dudok, bestaat uit een winkelpand, 
een flat van vijf bouwlagen en een 
bedrijfsruimte met bovengelegen 
appartementen. De gemeente is ei-
genaar van het winkelpand. Het 
College zegt: ‘Wij hebben de aan-
vrager en de andere rechthebbenden 
in de gelegenheid gesteld om over 
ons voornemen (om af te wijzen) 
hun zienswijzen kenbaar te maken. 
Alleen de aanvrager heeft van die 

gelegenheid gebruik gemaakt. Intus-
sen zijn wij in de afweging van de 
ingekomen zienswijze en alle andere 
betrokken belangen, waaronder het 
financieel-economische belang van 
onze gemeente, tot de slotsom geko-
men om het Julianacomplex niet in 
aanmerking te brengen voor de mo-
numentenstatus’.

Rechtsmiddelen
In het afwijzingsbesluit wijst het Col-

lege op de mogelijkheid bezwaar of 
beroep aan te tekenen. Fred van Dijk 
namens de Vereniging van Eigena-
ren reageert hierop: ‘Het klopt dat 
wij de afgelopen dagen op de hoogte 
zijn gesteld van het besluit van het 
college. Momenteel bestuderen wij 
zorgvuldig de toegezonden reactie. 
Vanzelfsprekend zullen wij gebruik 
maken van de ons geboden rechts-
middelen. Daar wil ik het op dit mo-
ment even bij laten’. 

Aan de Julianalaan bij station Bilthoven ligt het complex van Dudok uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. 

Zing mee in
Grootkoor Utrecht

Op dinsdag 13 oktober is de start van Grootkoor Utrecht. De repetities 
zullen plaatsvinden op dinsdag 13 oktober, 3 en 10 november, 1 en 8 de-
cember. Het kerstconcert staat gepland op woensdag op 23 december. De 
repetities worden gehouden in De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49/b in 
De Bilt, van 19.30 uur tot 22.00 uur. Een koorproject bestaat uit vijf uitge-
breide koorrepetities, met als afsluiting een concert. Koorleden ontvangen 
de eerste koorrepetitie een koorboek met daarin alle muziek en een studie-
CD met daarop ingezongen hun eigen stempartij. Dames en heren vanaf 
18 jaar en ouder zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit koorpro-
ject. Voor meer informatie zie: www.grootkoor.nl of stuur een bericht aan 
Grootkoor Projecten E-mail: zing@grootkoor.nl 

Duetten in Schutsmantel
Op zondag 4 oktober 2015 geeft het ensemble Luci Serene een concert in 
zorgcentrum Schutsmantel. Het ensemble brengt een gevarieerd klassiek 
programma met de mooiste (opera)duetten van o.a. Purcell, Mozart, Verdi 
en Bizet in een sprankelende semi-geënsceneerde uitvoering. Het program-
ma duurt één uur, zonder pauze. Aanvang 15.00 uur. Toegang is gratis. 

Creatief Muziekproject 
 
Wendela Lensvelt (viool) en Enny de Winter (blokfluit) organiseren op de 
woensdagen 7 en 28 oktober en 18 november een workshop voor iedereen, 
die blokfluit of viool speelt of wil leren spelen. Centraal in de workshop 
staat het zelf maken en spelen van liedjes/composities die ter plekke kun-
nen ontstaan. Leeftijd: van 8-90 jaar. Instrumenten zijn aanwezig. 
De workshop wordt gegeven aan Park Arenberg 31 in De Bilt van 14.00 tot 
15.00 uur. Informatie en aanmelding: www.ennyde winter.nl / 06 16852122 
of Wendela Lensvelt 06 25428245. 

Kunsthistorische 
theatervoorstelling

Op dinsdag 6 oktober is deze theatervertelling met schilderijen, foto’s, ver-
halen, muziek en geluiden uit Parijs in Theater Het Lichtruim. Kunsthis-
toricus Ton van Kempen, neemt die avond zijn gehoor mee het leven van 
Madame Manet en de geschiedenis van Parijs in. Hij geeft achtergrond-
informatie bij de schilderijen van Édouard Manet. Nicoline van de Beek, 
theatermaakster, komt langs in diverse personages uit het Parijse leven van 
Suzanne Manet. En Karin Kuijper, concertpianiste, vertolkt de muziek die 
zo’n belangrijke rol speelde in het leven van pianiste Suzanne Manet. Ze 
speelt stukken van Liszt, Chopin en Debussy. De avond vindt plaats in de 
theaterzaal van Het Lichtruim, Planetenplein 2. De aanvang is om 20.00 
uur. Kaartenzijn te verkrijgen bij de Bilthovense Boekhandel, tel. 030 
2281014 en Bouwman Boeken, tel. 030 2200112 en aan de zaal (indien 
voorradig).
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Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

BotaBoots
Season Specials

Blessed by
Comfort

Out� ts Boots Accessories

De nieuwe collectie is binnen

€50,- 

OKTOBER 
ACTIE Multifocaal

Op een paar 
multifocale glazen

korting

vangestel.nl
vangesteloptiekvangesteloptiek
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voor €49,95 
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Welke kern wint de Energy Battle?
Dit najaar start BENG!  een energie-
beparingswedstrijd tussen inwoners 
van de zes kernen van de gemeente 
en ook u kunt daaraan meedoen! 
Waar gaat het om? In elke kern gaat 
een team van 5 deelnemers aan de 
slag om thuis zoveel mogelijk ener-
gie te besparen met behulp van een 
energiemonitor: de Wattcher. Dit 
apparaatje kan eenvoudig aangeslo-
ten in de meterkast . Het reageert op 
het aan- of uitzetten van een appa-
raat en zo zie je waar energie wordt 
verbruikt en wat je kunt besparen. 

In andere gemeenten doen ze al 
langer mee en dat leverde de deel-
nemers een gemiddelde besparing 
op van 15% elektra en 16% gas. 
Een van hen vertelt: “Het mooie 
van deze wedstrijd is dat je je op 
een positieve manier bewust wordt 
van je energieverbruik. Dankzij de 
Energy Battle werd het een sport 
om zoveel mogelijk te besparen. Zo 
kwamen wij er thuis achter dat we 
’s avonds 5 spotjes van elk 50 watt 
aan hadden staan. Die zijn nu ver-
vangen door LED-lampen.”

Elma Roelvink, programmamana-
ger bij BENG!, verwacht er veel 
van: “Het leuke is ook dat de team-
leden onderling tips uitwisselen om 
het als team nog beter te doen. En 
wat is er mooier om bijvoorbeeld 
als team van Westbroek dat van 
Bilthoven te verslaan?” Elma is nog 
volop bezig met de voorbereidin-
gen, maar mensen die mee willen 
doen, kunnen zich nu al aanmelden 
via energybattle@beng2030. Wel 
is deze eerste keer het aantal deel-
nemers beperkt en om technische 
redenen kunnen woningen met zon-
nepanelen helaas niet meedoen. Bij 
de selectie van de deelnemers zal 
voorrang worden gegeven aan de 
leden van BENG!

Maar wie dat nog niet is, kan het 
natuurlijk wel worden: www.
beng2030.nl.

(foto: Jacqueline van den Boom)

HOLLANDSE KUIKENLEVERTJES
Lekker kort roerbakken, met bijvoorbeeld spekjes en een klein
gesneden uitje. Op brood of bij de warme maaltijd. 500 gram 3,25

GOUD BEKROONDE ERWTENSOEP
Onze lobbige groene is in de prijzen gevallen en dat willen we
vieren! Alleen opwarmen in pan of magnetron. 2 stuks voor 7,98

GOUD BEKROONDE BARBAARSE BOUTJES
Gekruid, gemarineerd en langzaam gestoofd.
Daarna krokant afgebakken. Alleen opwarmen. 100 gram 1,05

LIMOUSIN RUNDER STOOFLAPPEN
Frans scharrelvlees, � jn van draad en heerlijk mals te stoven
met gratis recept. Ca 2½ tot 3 uur stoven. 500 gram 6,50

GOUD BEKROONDE ZOUTARM RUNDERROOKVLEES
Fijn van structuur, zoutarm & zeer mager en toch niet droog!
Lekker dun voor u gesneden. 100 gram 2,95

TIP:
KIPKARBONADE

Met een klein beentje en met pesto-olie gemarineerd. 500 gram 3,25 
ANGUS BEEF BURGERS

Top kwaliteit met heel veel smaak, rosé te bakken. 100 gram 1,35

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 28 sep. t/m zaterdag 3 okt. 2015. Zetfouten voorbehouden.

NIEUW ZEELANDSE LAMSSCHOUDER
Super stuk vlees voor slow cooking, iets doorregen dus
wordt niet droog! Heerlijk uit de oven. 500 gram 5,95

WOK-PLAZA
SUSHI & GRILL

Van maandag t/m donderdag

€ 18,50 p.p.
Van vrijdag t/m zondag

€ 20,50 p.p.
 
Kinderen tot 3 jaar eten gratis 
 
Voorwaarden:
* Prijzen zijn excl. drank
* Actietarief is niet geldig op feestdagen

HeropeningactieAll you can eat!*

Kon. Wilhelminaweg 435, Groenekan
Tel. 0346-218298   www.wok-plaza.nl
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College presenteert begroting 2016
door Guus Geebel

‘We zien nu echt licht aan het eind van de tunnel en krabbelen voor het eerst uit het dal 
omhoog’, aldus wethouder Hans Mieras van Financiën. B en W presenteerden vrijdag  

25 september in een persbijeenkomst de Programmabegroting 2016 en de Meerjarenraming  
2017-2019. Donderdag 5 november stelt de gemeenteraad de begroting vast en bepaalt  

daarmee de definitieve verdeling van de middelen. 

Wethouder Mieras geeft aan waar 
het college op het gebied van fi-
nanciën speciaal naar kijkt. ‘Het 
saldo voor de komende jaren, de 
schuldpositie, die we voor het eerst 
zien aflopen en de reserves, die iets 
toenemen. We zijn er nog niet maar 
we zijn op de goede weg. Afgelo-
pen voorjaar is een stevig ombui-
gingspakket neergelegd dat nog wel 
gerealiseerd moet worden.’ Met de 
financiële ruimte die er is kan het 
college met ruimtelijke projecten 
aan de slag. In Bilthoven Centrum 
worden de komende jaren flinke 
slagen gemaakt. Er wordt gebouwd 
langs de Melchiorlaan en de wet-
houder hoopt binnenkort besprekin-
gen te hebben over het ING pand. 
‘We zijn bijna zover dat we met de 
plannen voor De Kwinkelier naar 
buiten kunnen komen.’ De wethou-
der constateert dat op het gebied 
van cultuur de afgelopen jaren een 
enorme slag is gemaakt. Hij noemt 
speciaal de totstandkoming van Het 
Lichtruim. ‘Binnen het Kunsten-
Huis wordt veel samengewerkt en 
komen mooie dingen tot stand.’

Economie
Wethouder Jolanda van Hulst heeft 
economie in haar portefeuille. De 

‘groene loper’ van De Uithof naar 
Berg en Bosch wordt op het gebied 
van mobiliteit versterkt. Om men-
sen extra te faciliteren komen er op-
pakpunten voor elektrische fietsen 
bij het station. ‘Wij sluiten aan bij 
de regio met slim, gezond en groen. 
We voldoen aan alles, hebben ken-
nis, bedrijven en kenniseconomie 
in een mooie groene omgeving. We 
zijn heel goed met duurzaamheid 
bezig en het is een gezonde om-
geving met veel bedrijven die zich 
daarmee bezighouden.’ De gemeen-
te treedt op als ambassadeur om 
bedrijven met elkaar in contact te 
brengen en te laten versterken. ‘Dat 
doen we ook om de werkgelegen-
heid te stimuleren ’ 
De ondertunneling van de Leijen-
seweg gaat medio november van 
start. In november wordt een con-
venant getekend met ondernemers, 
de RSD, de gemeente en organisa-
ties op vrijwilligerswerkgebied om 
met name lokale mensen lokaal aan 
werk te helpen. In de gemeente heb-
ben zeker 400 mensen moeite met 
taal, daarom is er aandacht voor 
taalachterstand. Voor het zwembad 
wordt met de gebruikers een plan 
van eisen opgesteld dat begin vol-
gend jaar klaar is.

Jeugdnota
Wethouder Madeleine Bakker is 
verheugd dat er dit lopende jaar be-
langrijke fundamenten gelegd zijn 
waarop in 2016 voortgebouwd kan 
worden. ‘De raad heeft een aantal 
belangrijke besluiten genomen. In 
overleg met de gebruikers is beslo-
ten De Vierstee te renoveren en een 
aantal knelpunten te gaan oplossen. 
Het streven is de renovatiewerk-
zaamheden en het oplossen van de 
knelpunten in 2016 uit te voeren.’ 
De raad heeft ook een besluit ge-
nomen over de doordecentralisa-
tie van onderwijsgelden voor Het 
Nieuwe Lyceum. ‘We zijn er nog 
niet, maar ook daar is duidelijk 
zicht op verbetering voor ons dorp.’  
In samenwerking met de raad is 
een startnotitie voor de Jeugdnota 
gemaakt. ‘Belangrijk is het uitvoe-
ringsprogramma dat we er daarna 
aankoppelen. Wat we gaan doen, 
met welke gelden wordt in 2016 in 
samenwerking met de raad beslo-
ten.’

Duurzaamheid
Wethouder Anne Brommersma 
gaat in op de doordecentralisaties 
waarvoor de gemeente vanaf 1 ja-
nuari verantwoordelijk is. ‘We heb-

ben onze handen vol gehad in de 
voorbereiding. Ook de eerste negen 
maanden van dit jaar zijn we volop 
bezig geweest om te zorgen dat het 
goed loopt. Er was vooralsnog wei-
nig ruimte om verbeteringen aan te 
brengen. Dat moet in 2016 vorm 
krijgen. We willen dat de zorg min-
der bureaucratisch wordt zodat het 
geld ten goede komt aan de klant. 
Ook willen we dat de zorg meer 
dichtbij geleverd wordt. Verder 
willen we extra investeren op man-
telzorgers.’ Ik het voorjaar heeft 
de raad de duurzaamheidsagenda 
vastgesteld. ‘Die wordt nu tot uit-
voering gebracht. We zijn bezig 
met het mogelijk maken van warm-
tewinning uit de riolering. Dat zou 
bij de bouw van een zwembad van 
nut kunnen worden. Verder worden 
laadpalen voor elektrische auto’s 

geplaatst. De eerste nul-op-de-me-
ter-woning wordt in 2016 gereali-
seerd. In 2016 komt het college met 
een voorstel dat moet leiden tot veel 
meer afvalscheiding. 

Organisatie
Op gebied van veiligheid wil het 
college op preventieve acties blij-
ven inzetten. ‘De gemeentelijke or-
ganisatie zit op de bodem van wat 
we met onze ambitie als organisatie 
nodig hebben’, aldus burgemeester 
Gerritsen. De gemeenteraad gaat 
deze winterperiode de strategische 
agenda van de gemeente ter hand 
nemen om ook het college rich-
ting  te geven waar we met deze 
gemeente naar toe willen. Het infla-
tiepercentage waarmee gemeente-
lijke belastingen worden verhoogd 
bedraagt 1,2 procent.

Het gemeentebestuur, v.l.n.r.  gemeentesecretaris Erik Wietses, wethouder Anne Brommersma, wethouder 
Jolanda van Hulst, burgemeester Arjen Gerritsen, wethouder Madeleine Bakker en wethouder Hans Mieras.

Wijkschouw Heemstrakwartier
Donderdag 24 september werd in 
het Burgemeester van Heemstrak-
wartier in De Bilt als afronding van 
het renovatieproject door de leden 
van de bewonerscommissie samen 
met gemeentelijkwijkcontactamb-
tenaar Miranda de Freitas en ge-
meentelijkprojectleider Mehmet 
Seyman een wijkschouw gehouden. 

De opzet van deze schouw was 
door het Burg. van Heemstrak-
wartier te wandelen, te kijken hoe 
alles is opgeleverd en zo nodig de 
verkeersveiligheid te bespreken. 
Met name de rijsnelheid in relatie 
tot eventuele verscherping van de 
drempels was onderwerp van ver-
der overleg. [HvdB]

Een wandeling door de wijk met ter 
afsluiting een contactmoment in het 
H.F. Wittecentrum. 

Wereldfeest trekt  
veel bezoekers

Het Wereldfeest op zaterdag 26 september met optredens, 
marktkramen, jeugdactiviteiten en enthousiaste 

winkeliers werd in het de zich nog steeds vernieuwende 
centrum van Bilthoven een groot succes. Vooral de 

optredende vluchtelingen trokken veel publiek.

De Ethiopische zangeres Angatu Feyissa Balcha die sinds 2008 in 
Nederland woont zingt in het Oromo een zelf gecomponeerd lied over 
hoopgevende liefde. 

De 28-jarige Nasr Mohamed Ali speelt klassieke Arabische muziek op 
een  traditioneel snaarinstrument. Nasr is een Syrische vluchteling van 
Koerdische afkomst en woont twee jaar in Nederland.

Oerhollandse inbreng op het Wereldfeest.
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Op dinsdag en donderdagmiddag
van 13.30 tot 18.00 uur en eventueel in de schoolvakanties! 

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

BSO Buitenbos
Dennenlaan 59, 3739 KM Hollandsche Rading,

www.debosbergschool.nl

BSO
Het Buitenbos

zoekt
pedagogisch
medewerker!

Afvallen zonder
hongergevoel?

Maak een afspraak voor een 
gratis intakegesprek en 
ontvang direct een handige
take away salade beker*

Maak een afspraak voor een 

een handige

* op = op.

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

030 820 1145

Voor hem en haar!

 

De gloednieuwe herfst-
en wintercollectie is binnen!

Tassen en shawls in elke prijsklasse

Parkeren voor de deur Wij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00, 
dinsdag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur  

zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

De herfst is merkbaar begonnen.  
De bladeren beginnen te kleuren, er lig-

gen al heel wat eikels op de grond…
Hoog tijd om uw herfst- en winter-
gardarobe in orde te maken. Bij Kok 

Stomerij & Lederwaren slaagt u altijd 
als u een mooie tas of shawl zoekt!

 Damestassen

 Portemonnees

 Broekriemen

 Werktassen

 Schooltassen

 Boodschappentrolley’s
 

GROOT assortiment:
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Feest bij Veldhuizen Wagenbouw
door Walter Eijndhoven

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan hield Veldhuizen Wagenbouw zaterdag 26 september 
open huis. Onder het genot van een kop koffie konden zij een kijkje nemen op de terreinen  

van Veldhuizen zowel in Groenekan als in Loosdrecht.

Vrijdag startte de viering al in 
Loosdrecht met de officiële ope-
ning van de nieuwe bedrijfshal. 
Werknemers, familie, vrienden en 
bekenden vonden hun weg naar 
Loosdrecht hetgeen resulteerde in 
een enorme drukte aan de Nieuw 
Loosdrechtsedijk.
 
Vanaf het parkeerterrein worden de 
gasten opgehaald met een treintje. 
Wijnand Hennipman, woordvoer-
der van het bedrijf vertelt: ‘Voor 
al die gasten is het terrein echt te 
klein om hun auto hier te parkeren, 
vandaar dat wij hebben gekozen 
om hen op te halen met een trein-
tje’. Ook aan de kinderen wordt 
gedacht. Verspreid over het terrein 
staan drie springkussens, staat een 
patatkraam en loopt een ballonnen-
clown rond. Hennipman: ‘Omdat 
ons bedrijf 35 jaar bestaat, hebben 
wij in de hal hierachter een 16 me-

ter lange fotocollage van de historie 
van Veldhuizen opgehangen’. 

Fotocollage
De fotocollage start in 1980, het 
allereerste begin. Bart Veldhuizen 
en Bep Schoenmaker zetten in die 
tijd het boerenbedrijf van vader en 
moeder Veldhuizen voort. Naast 
het verzorgen van de koeien en var-
kens, bestaat een grote liefde voor 
techniek. Uiteindelijk resulteert 
deze interesse in het maken van 
een veewagen. Zo langzamerhand 
komen meer en meer aanvragen 
binnen voor reparaties aan veewa-
gens. Na 1980 worden ook steeds 
meer landrollen en koeverzorgings-
boxen geproduceerd en komt, op 
verzoek van Natuurmonumenten, 
de eerste Tandamas aanhangwagen 
uit. In 1984 start Pieter Veldhuizen, 
de huidige eigenaar, zijn carriëre in 
het bedrijf. Tien jaar later wordt een 

steunpunt voor verhuur in Groene-
kan geopend. Hennipman: ‘Al snel 
daarna gaan wij ook aluminium 
aanhangwagens produceren, min-
der gewicht betekent immers ook 
minder brandstof’. 

Innovatie
Wie Veldhuizen een beetje kent, 
weet dat Pieter Veldhuizen nog al-
tijd vernieuwend en innoverend 
bezig is. Inmiddels zijn vele aan-
hangwagens en oprijvrachtwagens 
gebouwd. Ron van Aalst, van de 
cliëntenraad Beukenhof en buur-
man van Veldhuizen Loosdrecht: 
‘Veldhuizen is een topondernemer, 
altijd bezig met het bedenken van 
iets nieuws. Het enige waar hij aan 
denkt is: innovatie, innovatie en in-
novatie. Ik ben hem dan ook zeer 
erkentelijk als ondernemer’. 

Luctor 544
Nog voor de officiële opening draait 
een Cessna zijn rondjes boven het 
terrein, met zeven kilo confetti aan 
boord. Daarna komt de spectacu-
laire opening. Alle gasten moes-
ten aan de kant en dan walst een 
enorme trekker, een Luctor 544, 
door de muur van piepschuim, met 
achter het stuur de wethouder van 
Wijdemeren, Theo Reijn. Reijn: ‘Ik 
was toch wel wat gespannen hoor 
om met zo’n trekker door de muur 
te gaan’. Tijdens het officiële ge-
deelte werden nog twee gasten naar 
voren gehaald. De heer Van Aalst, 
van de cliëntenraad van Beukenhof, 
kreeg uit handen van Hennipman 
en Veldhuizen een cheque aange-
boden ter waarde van 1000 euro. 
Omdat ook binnen de gemeente De 

Bilt een pand staat van Veldhuizen, 
werd ook de heer Rob Veerman, 
bestuurslid Fondswerving van de 
Voedselbank De Bilt naar voren ge-
haald en mocht ook hij een cheque 
van 1000 euro uit handen van Hen-
nipman en Veldhuizen ontvangen. 
Veerman: ‘Fijn dat u aan de Voed-
selbank denkt. Wij hebben genoeg 
voedsel voor onze cliënten, maar 
geld komen wij altijd te kort. Dit 
mooie bedrag leggen wij dan ook 
bij onze bus, zodat ie de komende 

tijd kan blijven rijden’. 

Tijdens de open dag in Groene-
kan werden veel belangstellende 
rondgeleid op het terrein aan de 
Koningin Wilhelminaweg. Jacob 
Schouten, medewerker bij het be-
drijf vertelt: ‘Wij zijn hier flink be-
zig met verbouwen. De kantine is 
uitgebreid, alleen het terrein aan de 
zijkant van het pand moet nog wor-
den geasfalteerd. En dan kan ons 
bedrijf er weer even tegen’. 

De wethouder rijdt met de trekker dwars door de muur van de nieuwe 
bedrijfshal.

Jaarlijkse brandweerdag 
door Walter Eijndhoven

Afgelopen zaterdag was voor de diverse brandweerposten in de gemeente De Bilt weer een 
groot succes. Tijdens het dagprogramma gingen de diverse posten en de 

jeugdbrandweer de strijd met elkaar aan.

Overdag was er veel te doen voor 
de diverse teams. Zij bezochten el-
kaars postlocaties en stortten zich 
daar op een wedstrijdonderdeel. 
Na een lange dag van strijden werd 
‘s avonds, tijdens het officiële ge-
deelte, de winnaar van de wedstrij-
den bekendgemaakt. De prijs werd 

gewonnen door het team uit West-
broek. Onder luid applaus gingen 
zij met de wisselbeker naar huis. 

Certificaten
Tijdens het avondgedeelte, op de 
kazerne in Bilthoven, werden ook 
diverse diploma’s en certificaten 

uitgereikt door burgemeester Arjen 
Gerritsen en Bas van den Hemel, 
directeur Brandweerrepressie, met 
als kers op de taart een koninklijke 
onderscheiding. Na 24 jaar trouwe 
dienst werd deze hoge onderschei-
ding door de burgemeester uitge-
reikt aan Jos Verboom.

Wie in De Bilt op zondag wil kopen
vindt er de winkels niet open
maar in je eigen domein
kun je wel kopen online
en daar hoef je niet ver voor te lopen

Guus Geebel Limerick

Van Loo in de prijzen
door Henk van de Bunt

Van 21 tot en met 23 september stond de Jaarbeurs in Utrecht
in het teken van inspirerende ontmoetingen tussen onder

andere slagerijen, poeliers, fabrikanten, traiteurs, 
groothandelaren en leveranciers. Slavakto 2015

kreeg het thema Vlees 2015: iedereen die zakelijk
iets met vlees te maken had was welkom. 

Twee hallen in de jaarbeurs waren omgetoverd in een belevenis vol in-
spiratie, kennisdeling en informatie. Via diverse workshops, life cooking 
en kennissessies werd de bezoeker geprikkeld om de vele mogelijkheden 
van vlees te ontdekken. 

Vak-wedstrijden
Er waren maar liefst 2.284 inzendingen voor de ambachtelijke vak-wed-
strijden: een heus record. Na de intensieve productkeuring werden de 
winnaars op maandag 21 september tijdens een speciale en feestelijke uit-
reiking bekend gemaakt. Kwaliteitsslagerij van Loo uit De Bilt viel dik in 
de prijzen. De zes ingestuurde producten zijn alle zes met goud bekroond 
waarvan zelfs drie met ster. Eigenaar Bas van Loo: ‘Die ster wil zeggen 
dat ze, laat ik het simpel zeggen, eigenlijk geen aanmerkingen hebben 
over dit product. Het is en blijft altijd weer spannend maar dit is toch wel 
boven verwachting. We hadden dit jaar eens wat andere producten inge-
stuurd dan voorheen, ook om eens te kijken hoe deze nationaal zouden 
scoren. Ook deze producten staan dus nationaal bovenaan in de top’.

Keuring
De nationale keuring werd uitgevoerd door een jury bestaande uit 
keurmeesters, deskundige worstmakers en o.a. ook leraren uit het sla-
gersvakonderwijs. Er wordt zeer nauwkeurig gekeken naar de geur en 
smaak, maar ook naar het aanzien, samenstelling en consistentie. Kwa-
liteitsslagerij van Loo is al meer dan 50 jaar een begrip in De Bilt en 
heeft zijn naam verdiend door de ambachtelijke kwaliteit te combine-
ren met een constante zoektocht naar vernieuwing; zoals de workshops 
met de Green Egg, dry aged rundvlees en ook het Grain Fed rundvlees 
zorgt ervoor dat het een bedrijf is met een beleving waar men in deze 
gemeente niet om heen kan.

Goud
De met goud bekroonde producten, waar Kwaliteitsslagerij van Loo mee 
gewonnen heeft zijn ossenstaartsoep, ossenworst en de bekende ham/
kaas grillworst. Goud met ster bekroonde producten zijn de erwtensoep, 
de barbaarse boutjes en het zoutarme runder-rookvlees. Uiteraard zijn 
deze producten volop te proeven bij Kwaliteitsslagerij van Loo.

Slager Jaap van Willigenburg (links) en Bas van Loo met de bekroonde 
producten.
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Tentoonstelling

Op vrijdag 2 oktober opent Johan 
van Stralen uit Maartensdijk een 
tentoonstelling met werken van 
zijn overleden vrouw Tiny van 
Stralen-Oudejans. Tiny tekende 
en schilderde al van jongs af 
aan. Ze leerde zichzelf vele tech-
nieken en was geïnteresseerd in 
veel thema’s. Tiny gaf haar lief-
de voor het schilderen door aan 
een zeer enthousiaste en hechte 
schildersclub, die haar werk tot 
op de dag van vandaag uitdraagt. 
Elke zomer waren de klaprozen 
één van haar lievelingsonder-
werpen. In 2013 waren dat, bij 
gebrek aan klaprozen, vooral 
stokrozen. Haar laatste penseel-
streek op vrijdagavond 30 augus-
tus werd aan deze bloem gewijd. 
Deze avond werd ze getroffen 
door een fatale hersenbloeding. 
Tiny’s man Johan van Stralen 
stelde voor restaurant Bij de Tijd 
een expositie samen. Deze ten-
toonstelling is tot 13 november 
tijdens openingstijden van Bij 
de Tijd te bezoeken: maandag 
tot en met vrijdag van 10.00 tot 
21.00 uur 

Lezing

Kunst en Religie biedt op maan-
dag 5 oktober a.s. een lezing 
aan van kunsthistoricus drs. Paul 
Bröker over ‘De inspiratie van 
Van Gogh’ in de Bechsteinzaal 
van de Schutsmantel, Gregori-
uslaan 35 om 20.00 uur Aanmel-
den e-mail: gnjvannieuwstadt@
hetnet.nl

Ontdek de vrijmetselarij 

Zaterdag 3 oktober zetten de 
gezamenlijke Bilthovense vrij-
metselaarsloges hun deuren 
open; ditmaal in De Woudkapel 
aan de Beethovenlaan in Biltho-
ven. Niet veel mensen weten wat 
achter de meestal gesloten deu-
ren van Logegebouwen gebeurt. 
Zaterdag tussen 12.00 en 16.00 
uur is daar meer over horen en 
vooral ook zien in De Woudkapel 
aan de Beethovenlaan in Bilt-
hoven. Meer informatie: www.
unievanutrecht.nl of vrijmetsela-
rij-bilthoven.nl

Raar maar waar 

Leerlingen van Dansschool De 
Bilt-Zeist (onderdeel van het 
Kunstenhuis), geven woensdag 
7 oktober om 14.30 uur een 
demonstratie in Bibliotheek Idea 
te Bilthoven (Planetenplein 2). 
Ze dansen op de muziek ‘Raar 
maar Waar’ van Kinderen voor 
Kinderen. De kinderen komen 
van de cursus Dansmix en zijn in 
de leeftijd van 7 tot 10 jaar.

Geldig van woensdag 30 september t/m dinsdag 6 oktober 2015

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

   Hoogvliet,

 Kipfi let 
Kilo

4.994.994.994.
kilo

Dr. Oetker 
Casa di Mama pizza   
Alle soorten
Per stuk
van: 2.69 - 2.75
voor: 1.61 - 1.65

40%
korting

 Artikelen vindt u in de diepvries

Korting op 
topwijnen!

Hoogvliet Wijnmaand

La Mar chardonnay 
of merlot 
Chileense wijn
Fles 0.75 liter
van: 5.99

voor: 2.99
50%
korting

Per liter 3.99

2
soepel en 

rond

5
vol en 
rond

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.
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Nederlands Film Festival
in Bilthoven

door Walter Eijnhoven

Afgelopen woensdag is alweer het 35e Nederlands Film Festival van start gegaan.
Tijdens dit festival kunnen Nederlandse filmfans hun hart ophalen aan de nieuwste films.

Ook voor kinderen is veel te beleven. Voor het basisonderwijs is een speciaal
programma samengesteld: kidsbios. De films worden tijdens het festival in de

ochtend in diverse bioscopen in de binnenstad van Utrecht vertoond. 

Wereldwijs in Bilthoven doet het 
anders, zij gaat naar Het Lichtruim. 
Directeur Annemarie Hoornsman, 
van basisschool Wereldwijs: ‘Al 
onze leerlingen gaan naar de film 
in Bilthoven, in Het Lichtruim. He-
laas hebben wij het geld niet voor 
vervoer naar Utrecht en doen wij 
het dus op deze manier’. Alle leer-
lingen van basisschool Wereldwijs 
nemen deel aan een speciaal pro-
gramma. Afgelopen donderdag en 
gisteren ging de rode loper uit en 
opende theater Het Lichtruim haar 
deuren voor drie voorstellingen. 
Voor iedere leeftijdsgroep is een 
film uitgekozen: groep 1/2 kijkt 
naar ‘Pim en Pom’, groep 3/4/5 
ziet de film ‘Wiplala’ en de groepen 
6/7/8 gaan naar de film ‘De Bos-
kampi’s’. 

Wiplala
Tijdens de lessen wordt zowel 
vooraf als achteraf gesproken over 
de film. Want filmkijken is niet al-
leen leuk, maar ook leerzaam. De 
leerlingen van groep 4 gingen he-
lemaal op in de film, nadat zij eerst 
naar een deel van het boek ‘Wipla-
la’ hadden geluisterd. Solange van 
groep 4 vertelt: ‘Tijdens het voor-
lezen maak ik een plaatje in mijn 
hoofd. In de film zie je echt hoe 
Wiplala poes Vlieg betinkeld’. Ook 
Kenna had zo haar eigen gedach-
ten over de film: ‘Toen Wiplala het 
beeld Atlas tot leven tinkelde, vond 
ik het wel een beetje spannend’. Ja-

son vond de film vooral grappig: ‘ik 
vond het grappig toen Wiplala hele-
maal onder de pindakaas zat en dat 
hij daarna in bad ging en de kleren 
in de blender werden gewassen’. 
Annabel vervolgt: ‘Gelukkig liep 
het goed af en iedereen werd weer 
groot. Het was grappig toen ze een 
reuzekerstboom kregen en vader 
Blom een gekke bril kreeg’. 

Betrokken
Aan het eind werd door Suzanne 
Adelaar, leerkracht Wereldwijs nog 
de vraag gesteld: ‘Als wij konden 
tinkelen, dan....’. Daarop wisten de 
kids ook wel een antwoord. Tygo: 
‘Ik zou een Ferrari tinkelen en een 
rijbewijs’, en Damiën: ‘Ik zou tin-
kelen dat ik de allerslimste rekenaar 
wordt’.

Kinderen kijken veel beelden, 
niet alleen op de televisie, maar 
ook op de computer of in de bio-
scoop. Nederlandse kinderen zijn 
dagelijks 4 uur per dag met me-
dia bezig, in de Verenigde Staten 
is dit zelfs al meer dan 7 uur per 
dag. 

Via een film kunnen kinderen bij 
de media betrokken worden, daar-
om wordt bij Wereldwijs voor en 
na de voorstelling ook gesproken 
over de film. ‘Wat vond je ervan’ 
en ‘wat doet het met je?’ zijn be-
langrijke onderwerpen om met 
kinderen te bespreken. Zij kunnen 
deze beelden bekijken vanuit hun 
rol als consument. Kidsbios zorgt 
voor het benodigde lesmateriaal 
rondom de voorstelling. 

Leerlingen van Wereldwijs naar de film in Het Lichtruim.

Scholen maken kennis 
met waterpolo

BZC Brandenburg organiseert de komende maanden clinics voor ba-
sisscholen in de gemeente de Bilt. De water poloclinic wordt georga-
niseerd om kinderen uit groep 5 te laten kennismaken met de sport en 
ze zelf te laten ervaren hoe leuk de sport is. Tijdens de clinic zullen er 
verschillende waterpolo onderdelen aan bod komen: zwemmen, schie-
ten op doel en als afsluiting een echte waterpolo wedstrijd. De Clinic 
wordt verzorgt door oud waterpolospelers van BZC Brandenburg die 
veel praktische ervaring hebben. Alleen op woensdag 30 november is 
er nog plaats voor twee klassen uit groep 5. Meer informatie? stuur een 
berichtje naar j.vangrevengoed@kpnmail.nl

’t Kompas en MLK winnen 
schoolkorfbaltoernooi 

Afgelopen vrijdag vond het Jum-
bo Jelle Farenhorst Schoolkorf-
baltoernooi bij Korfbalvereniging 
Tweemaal Zes plaats in Maartens-
dijk plaats. De wisselbeker voor 
groepen 5 en 6 is door ‘t Kompas 
meegenomen naar Westbroek en 
die voor groep 7 en 8 staat nu bij 
de Martin Luther Kingschool. 

Het schoolkorbaltoernooi is een 
jaarlijks terugkerend evenement 
dat al vanaf 1968 wordt georgani-
seerd. Beide winnaars mogen eind 
mei 2016 meedoen aan het Pro-
vinciaal Schoolkorfbaltoernooi. 
Het is nog niet bekend waar dat 
gehouden wordt. Alle uitslagen, 
standen en foto’s van de winnaars 
zijn na te kijken op de site van de 
club: www.tweemaalzes.nl

De Westbroekse winnaars
uit groep 5 en 6.

Kinder Natuur 
Activiteiten 

 
Utrechts landschap organiseert in samenwerking met het IVN De Bilt 
een leuke en leerzame middag voor kinderen van 6 t/m 10 jaar, bij 
paviljoen Beerschoten, de Holle Bilt 6 in De Bilt op 7 oktober. Met 
de kinderen wordt gezocht naar paddenstoelen en daarna gekeken of 
je erachter kan komen hoe de paddenstoel heet. Ze krijgen een eigen 
paddenstoelenboekje, waar ze de paddenstoelen in kunnen tekenen en 
alles wat ze hebben ontdekt kunnen opschrijven. Aanmelden kan via 
treesalthues@casema.nl.

7 oktober - paddenstoelen zoeken en natekenen.

BSO bij de Nijepoort
Kinderopvang De Bilt heeft 24 september haar deuren geopend met een 
BSO ruimte in basisschool ‘t Nijepoortje. Het feest was voor alle kin-
deren van BSO De Nijepoort en natuurlijk alle kinderen van de school. 
Er was een springkussen in de vorm van een haai. Stichting Mens orga-
niseerde voor de kinderen een uitdagende bootcamp/survival en er was 
ook ander sport- en spelmateriaal. 

Donderdag 24 september werd de opening van BSO De Nijepoort 
gevierd. [foto Henk van de Bunt]
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I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

E E N  K O E L K A S T  I S  M A AT W E R K !

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

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

Slim Figure Clinics helpt
Met flink wat ervaring in de afslankbranche is Karin Kuhlemeier bij Afslankkliniek Slim 

Figure Clinics gestart in het mooie pand op de Hessenweg 2 in De Bilt. Bijkomend voordeel 
van het afslankprogramma bij Slim Figure Clinics is dat je wekelijks meer energie krijgt. 

Bij Slim wordt  een persoonlijk voedingsadvies met 
producten uit de schijf-van-vijf gegeven, aangevuld 
met natuurlijke voedingssupplementen. Deze dragen 
bij aan de instandhouding van de spiermassa, helpen 
bij een normale energieleverende stofwisseling en heb-
ben een gunstige invloed op het verminderen van ver-
moeidheid. Mieke, inmiddels 8 kg afgevallen bij Slim 
Figure Clinics, deelt graag haar ervaringen: ‘Mijn suc-
ces met de Slim Figure Clinics methode. Ik ben een 
vrouw van 66 jaar en heb schildklierproblemen. Daar-
door was ik heel wat kilootjes zwaarder dan goed voor 
me was’. Karin benadrukt dat de methode van Slim 
Figure Clinics geschikt is voor iedereen, ook als men 
een verhoogde bloeddruk heeft, diabetes type I of II, 
obesitas, een verhoogd cholesterol, een schildklier-
aandoening, nierproblemen of wanneer u al een lang 
lijnverleden achter de rug hebt, in de overgang bent of 
intensief sport.

Last
Mieke leefde jarenlang met haar overgewicht: ‘Ik had 
daar geen last van, tot ik eind 2014 last kreeg van mijn 
rechterknie: artrose’. Toevallig zag Mieke een adver-
tentie van Slim Figure Clinics en de methode sprak 

haar aan: ‘Een kilo per week afvallen en geen honger 
hebben. De afgelopen tijd ben ik bewust en gezond aan 
het eten. Ik lijd geen honger en mag af en toe zondi-
gen. Inmiddels al 8 kilo afgevallen en voel me super. Ik 
krijg van iedereen complimentjes en het belangrijkste: 
de pijn in mijn knie is zoveel minder geworden dat ik 
geen pijnstillers meer hoef te slikken. En dat allemaal 
dankzij de hulp en begeleiding van Karin Kuhlemeier 
en Slim Figure Clinics’. 

Intake
Ook enthousiast geworden door het verhaal van Mie-
ke? Bel 030 8201145 of mail debilt@slimfigureclinics.
nl voor het maken van een afspraak voor een gratis In-
takegesprek. U ontvangt dan direct een handige Take 
away-saladebeker.

Slim Figure Clinics zorgt ervoor dat je op een 
gezonde manier je streefgewicht behaalt en behoudt, 
zonder honger en met meer energie. 

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook….
JUNGLE FUN voor basisschoolleerlingen
Nog geen plannen voor de herfstvakantie en zin in 
activiteit? Kom dan naar HF Witte Centrum want de 
buursportcoaches van MENS De Bilt toveren deze loc-
atie om tot JUNGLE! Er zijn 7 SPRINGKUSSENS waar je 
lekker los kunt gaan. Aanmelden bij j.vandelft@mens-
debilt.nl. Open van 11-15 uur, per ronde, elke ronde du-
urt 1 uur. Vergeet niet je vrienden mee te nemen, want 
het wordt vet gaaf.

Meedoen en Samen 

In Between Café De Bilt
Het netwerk café voor werk- en opdrachtzoekenden 
organiseert maandag 5 oktober weer een boeiende 
bijeenkomst met 2 interessante workshops. Neem je 
CV in ieder geval mee. Kom op tijd want we starten om 
9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur. Locatie Wijkrestaurant 
Bij de Tijd i.s.m.  MENS De Bilt, Prof. Dr. H.Kamerlingh 
Onnesweg 14,De Bilt.

Loop binnen bij Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. PJW 
Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595 of Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein, 0346-214161

Gratis kaarten voor Bike Motion
Van 16 t/m 19 oktober vindt in de Jaarbeurs de meest toonaangevende fietsbeurs 

van de Benelux plaats. Bike Motion is dé plek waar wielrenners, mountainbikers en 
trekkingfietsers alles vinden voor hun passie. 

Ruim 600 merken laten 
zien wat zij voor het aan-
komend seizoen in petto 
hebben. Er zijn stuntshows, 
een workshoptheater en 
Meet&Greets met profs. 
Tijdens de speciale Ladies 
Night op vrijdag halen mer-
ken alles uit de kast voor 
de vrouwelijke fietser. Ook 
voor kinderen is genoeg te 
beleven. Zij kunnen zich 
uitleven op de speciaal voor 
hen ingerichte tracks.

Voor de Vierklanklezers 
zijn er 10 gratis kaarten 
beschikbaar. Stuur een 
mail naar info@vier-
klank.nl en je ontvangt 
een digitale code voor een 
e-ticket. 
op = op. Kijk voor meer 
info over de beurs op www.
bikemotionbenelux.nl

Gratis vakantiedag in Jaarbeurs
De Kampeer & Caravan Jaarbeurs 
vindt plaats van 7 t/m 11 oktober. 
Met een Franse thema-invulling 
wordt het een dagje vakantie in de 
Utrechtse Jaarbeurs. Op authentie-
ke bistrostoeltjes met bijpassende 
(wiebel)tafeltjes proef je Franse de-
licatessen en ben je in een perfecte 
setting om je volgende kampeer-
bestemming uit te zoeken. Je kan 
plaatsnemen in de nieuwste model-
len campers en caravans en je laten 
inspireren door de handigste snufjes 

op kampeergebied. Na het volgen 
van de workshops in het kampeer-
theater kan je als zelfbenoemd kam-
peerexpert zorgeloos op pad. Kijk 
voor meer informatie over de beurs 
op  www.kampeerencaravanjaar-
beurs.nl.

Voor de Vierklanklezers zijn er 10 
gratis kaarten beschikbaar. Stuur 
een mail naar info@vierklank.nl 
en je ontvangt een digitale code 
voor een e-ticket. op = op

FC Utrecht
voetbalkamp i.s.m. FC De Bilt

Train en speel in de herfstvakantie als een echte
FC Utrecht-jeugdspeler.

De trainingen van het voetbalkamp op de velden van FC De Bilt
zijn gebaseerd op de trainingen die dagelijks aan
de FC Utrecht-jeugd worden gegeven.   

Voor wie?
Het Voetbalkamp is voor alle veldspelers en keepers
(jongens en meisjes) van alle niveaus in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar. 
Ook jongens en meisjes die geen lid zijn van FC De Bilt,
kunnen meedoen. De trainingen worden verzorgd door
jeugdtrainers van FC Utrecht, i.s.m. jeugdtrainers van FC De Bilt.

Meer informatie 
is te zien op 
www.fcdebilt.nl
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Nova neemt punten mee uit 
Woudenberg

Korfbalvereniging Nova vestigde zich in de subtop door van Woudenberg met 12-17 te winnen. 
Afgelopen zaterdag deed het Biltse achttal hiermee goede zaken in de tweede klasse D.

Met vier punten uit vier wedstrijden 
beschrijft coach Wouter van Brenk 
vooraf het belang van de volgende 
weken: ‘De komende wedstrijden 
bepalen of we naar boven of naar 
beneden kunnen kijken. Het is be-
langrijk om bij Woudenberg de vol-
le pond te halen.’ Deze noodzaak 
had hij goed overgebracht op zijn 
team want het eerste kwartier liet 
Nova geen steek vallen. 

Met twee scores van Steven Bak-
ker en vervolgens Richard van der 
Pas en Sander Smit waren vooral 
de heren van Nova deze middag 
trefzeker. Na een krap kwartier had 
de ploeg acht scores genoteerd. Dit 
was al meer dan de vorige wed-

strijd tegen SDO. Al zegt dit laatste 
meer over de vorige wedstrijd dan 
de huidige. In het verloop van de 
eerste helft begon Woudenberg wat 
meer mee te scoren waardoor Nova 
niet verder uitliep.
De ruststand was 5-10.

Hoewel het eerste doelpunt van het 
tweede bedrijf voor de thuisploeg 
was, was het Nova dat de boven-
toon voerde. De aanvallen werden 
goed opgezet en geduldig uitge-
voerd. Met veel reboundkracht, 
onder andere in de persoon van Mi-
chelle Reus, bleef de ploeg in staat 
om verzorgd te spelen. Nova liet al-
leen wel na om de score niet verder 
op te schroeven. Het schotpercenta-

ge kwam niet boven de twintig pro-
cent, wat nog onder het kunnen van 
deze ploeg is. Hoewel de uitkomst 
van de wedstrijd al vast lag, pikte 
Woudenberg in de slotfase nog een 
paar doelpunten mee en bepaalde 
daarmee de eindstand op 12-17.

Nova staat zo op een degelijke ge-
deelde derde plaats op de ranglijst. 
Volgende week wordt afgereisd 
naar Wijk bij Duurstede om rond 
half vier aan te treden tegen Viking. 
Het tweede van Nova wist tegen 
de reserves van Woudenberg niet 
hetzelfde voor elkaar te krijgen. Ze 
verloren met 17-13 en moeten pun-
ten pakken om een paar plekken te 
klimmen in haar poule.

DOS loopt tegen
eerste nederlaag aan

Het is lang geleden dat DOS een 
veldwedstrijd verloor. Om precies te 
zijn op13 september 2014. Meer dan 
een jaar geleden verloor DOS, zo 
later bleek haar enige wedstrijd dat 
seizoen. Dit seizoen gaat het excel-
lent met de Westbroekers. De eerste 
vier wedstrijden werden gewonnen, 
maar zaterdag was er dan de eerste 
nederlaag. 

De wedstrijd begon een kwartier 
later omdat de scheidsrechter in de 
file naar Den Haag had gestaan. De 
hofstad was deze dag moeilijk be-
reikbaar zodat DOS extra vroeg op 
pad was gegaan. Tegenstander Fu-
tura heeft duidelijke ambities om te 
promoveren. Zij stonden al drie pun-
ten achter op koploper DOS. Om te 
voorkomen dat het seizoen na vijf 
ronden al voorbij zou zijn, moest er 
vandaag gewonnen worden. Vanaf 
het eerste fluitsignaal gingen de Ha-

genezen er dan ook vol voor. Het 
eerste doelpunt was voor de thuis-
ploeg waardoor DOS in de achter-
volging moest, een beeld wat de hele 
wedstrijd zou blijven. Een te groot 
deel van de ploeg haalde niet het ni-
veau van de afgelopen wedstrijden. 
Met name het 1e verdedigingsvak 
speelde onder de maat. Lag dat nu 
aan henzelf of had de tegenstander 
hier ook invloed op? Gezegd moet 
worden dat Futura een sterk heren-
kwartet heeft en met name onder de 
korf het fysieke duel niet schuwt.  
Zij troffen het hierbij dat de scheids-
rechter wellicht een beetje teveel 
naar het WK rugby had gekeken, 
want met korfbal had het weinig van 
doen. Nu treft DOS wel vaker fysie-
ke tegenstanders maar blijft meestal 
gewoon haar eigen verzorgde spel 
spelen. Tegen Futura verzuimde 
DOS dit en was een nederlaag on-
afwendbaar. Na een 10-7 ruststand 

was het niet DOS dat als eerste 
scoorde maar Futura. Toch kende 
DOS na rust een periode waarin het 
beter spel op de mat legde, maar 
het ervaren Futura liet DOS nooit 
dichterbij komen dan drie doelpun-
ten. DOS was deze wedstrijd onvol-
doende bij machte om het de thuis-
ploeg echt moeilijk te maken. Als de 
scherpte in de afronding ontbreekt is 
het hopen dat de verdediging weinig 
weggeeft. Maar ook daar ontbrak de 
echte scherpte. Conclusie: het was 
het dus nét niet deze zaterdag, met 
als resultaat een terechte nederlaag 
voor DOS.

Volgende week de laatste thuiswed-
strijd alweer voordat men de zaal in-
gaat. In Westbroek is DOS gastheer 
van De Danaïden. De wedstrijd be-
gint om 15.30 uur. DOS 2 won een-
voudig in en van Reeuwijk met 9-16 
en blijft hierdoor koploper.

Judowinnaars
Zaterdag 12 september traden zes 
leden van Judokan Maartensdijk op 
het open midden Nederlandse jiu-
jitsu kampioenschap in Nijmegen 
aan. Rik Hartman, Jim de Ridder 
en Willem Sibinga Mulder hadden 

zware wedstrijden en behaalden 
geen podiumplek.

Zilver was er voor:
• Lisanne Hartman 
  (aspiranten - 63 kg),

• Jojanneke Rijksen 
 (junioren - 55 kg)
• Hedda van der Hulst 
 (junioren - 62 kg).

(Adrie de Vries)

Drie zilveren medailles voor Judokan.

Zwem4daagse in 
zwembad Brandenburg

De zwem4daagse wordt dit jaar gehouden in de herfstvakantie; van 
maandag 19 t/m donderdag 22 oktober. De start is elke dag om 16.00 
uur en je kunt zwemmen tot 20.00 uur. 

Er zijn verschillende activiteiten naast de 4daagse, zoals op dinsdag 
spelletjes in en rond het bad. Elke dag is het mogelijk om in het 
‘ondiepe’ te spelen en te glijden van de grote glijbaan. 

Donderdag krijgt iedere deelnemer, mits je de afstanden hebt ge-
haald, een medaille ,een cadeautje en een pannenkoek. Dit jaar is 
er aandacht voor Stichting Stofwisselkracht. Stofwisselingsziekten 
komen vooral voor bij kinderen. Onderzoek is het belangrijkste om 
bekendheid te geven hoe met deze ziekte om kan worden gegaan en 
hoe eventueel medicijnen daarvoor kunnen worden ontwikkeld. Ge-
vraagd wordt de deelnemers zich te laten sponseren. De opbrengst 
wordt gedoneerd aan de stichting stofwisselkracht. 

Zie www.stofwisselkracht.nl. Aanmelden voor de zwem4daagse kan 
vanaf 1 oktober bij de receptie van Zwembad Brandenburg, Oude 
Brandenburgerweg 67, Bilthoven tel. 030 2283250.

Brandenburg wint 
De heren van Brandenburg zijn onder leiding van de nieuwe trainer/
coach Robert Havekotte de competitie goed gestart met een 12-6 
overwinning op het gepromoveerde HZPC/Avéna uit Leeuwarden. 

Brandenburg startte overweldigend via een goed pressing en snelle 
aanvallen werden de gasten uit Friesland al na 1 periode op een 
achterstand van 6-1 gezet. In de 2e en 3e periode ging het tempo wat 
omlaag en konden de gasten iets terug doen. Via 7-2 naar een 9-5 
stand aan het eind van de 3e periode. 

Door het gebrek aan wissels t.g.v. de blessures van aanvoerder Arjan 
de Haas en de linkshandige Cees de Jong stokte de productie bij de 
Biltse ploeg. Ook gaven de gasten meer tegenstand maar na 3 perio-
den waren zij leeg gespeeld en kon Brandenburg verder uitlopen de 
naar 12-6 eindstand. Uitblinker was Arnold Witteveen met 5 doel-
punten. Volgende week volgt de zware uitwedstrijd in Bodegraven. 

Verlening 
sponsorcontract

Fysiotherapie en Beweegcentrum Karstens en van der Meijden is 
een begrip in Maartensdijk. Rob en Ron zijn al vele jaren betrokken 
bij Korfbalclub TZ. Reden te over om donderdag 24 september, 
samen met TZ-voorzitter Bert Bos  het sponsorcontract met drie jaar 
te verlengen. 

[foto Henk van de Bunt] 



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Elektrisch vleesmes € 8,50. 
Elektrische blikopener € 8,50. 
Tel. 030-2433142

Montiss footspa € 12,50. 
Zwarte heren schoenen maat 
43 € 10,-. Tel. 030-2433142

Philips 170S pc-scherm 
17”inch in hoogte verstelbaar 
€10,-. Tel. 06-55702207

Stalen archiefkast 62x47x100 
cm. 3 laden voor hangmap-
pen afsluitbaar € 25,-. Tel. 
06-55702207

Halogeen-convectieoven, 
Infrachef incl. extra 4-delige 
accessoires. Nieuw in doos 
€ 25,-. Tel. 06-44560743

Karcher terrasreiniger, T racer 
nr. 300. Onderdeel 0502603 
compleet nieuw € 23,50. Tel. 
06-44560743

Motorhandschoenen nieuw, 
XXL, zwart € 15,-. Tel. 
06-44560743

Motorjack Fastway nieuw, 
XXL, zwart, maat 54 instel-
baar tot maat 58 € 49,95. Tel. 
06-44560743

Motorlaarzen zwart, maat 
44/45. Model Western 
Kentuky, rubberen zool 
€ 49,50. Tel. 06-44560743

Motorbroek Fastway 
nieuw (motorzoom), zwart, 
maat XXL, valt ruim. Tel. 
06-44560743

3000 witte plastic wegwerp-
beker in doos, verpakt per 
50 stuks à 0,20cc € 29,-. Tel. 
06-44560743

Dobbelduel (kraak de code 
van de tegenstander), mooi 
puzzelspel >8jaar. Nieuw 
in doos, gesealed in plastic 
€ 10,-. Tel. 06-44560743

Samsonite attachékoffer, 
hardschaal, antraciet € 7,50. 
Tel. 06-44560743

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

Christal d'Arques model 
'Du Longchamp' diverse 
onbeschadigde wijn, water 
en borrelglazen. Totaal 29 
stuks. In 1 koop € 50,-. Tel. 
06-44560743

Mini audio-set met 2 stereo-
speaker boxjes, merk Saba 
€ 20,-. Tel. 06-44560743

2x zilveren ƒ 50,- munten. 
€ 25,- per stuk of in 1 koop 
€ 39,95. Tel. 06-44560743
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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

Stereoset voor de iPod Touch 
4, weinig gebruikt € 15,-. Tel. 
06-86042723

Diepvriezer 60 breed tafelmo-
del € 35,-. Tel. 0346-214873

Koelkast 45 breed tafelmodel 
€ 35,-. Tel. 0346-214873

Coca Cola fietskrat € 15,-. 
Tel. 06-86042723

Babybedje wit (Ikea Hensvik) 
60x120x85cm. Ziet er nog 
mooi uit € 18,-. Tel 030-
2288994

Braun MultiGourmet Plus 
FS20 stoomkoker in prima 
staat. Handleiding en recep-
tenboek meegeleverd € 15,-. 
Tel. 030-2288994

Nieuwe Crumpler cameratas. 
Type Muli Photo Sling 9000. 
Zwart met camelkleurig bin-
nenwerk en accenten € 48,-. 
Tel. 030-2288994

Het alfabet handgeborduurd 
en ingelijst door lijstenma-
ker 53x72 cm, € 30,-. Tel. 
06-44442349

Oud emaille reclamebord 
16x8 cm, rood/geel Van Nelle 
voor koffie en thee. Hing bui-
ten bij kruidenier in matige 
staat € 20,-. Tel. 06-44442349

Gratis af te halen: een 2-zits 
bankstel, crèmekleurig Skai. 
Tel. 0346-213591

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

Gratis af te halen: een wit 
dressoir. Tel. 0346-0346-
213591

Grijze buggy met regen-
scherm € 12,50. Tel. 0346-
212352

Slaapzakken maat 50-60-70-
80-90-110 € 4,- per stuk. Tel. 
0346-212352

Toilet verhoger € 20,-. Tel 
0346-211930

Technics platenspeler, 45 en 
33 toeren. Met beschermkap. 
Tulp-sockets als uitgang €18. 
Tel. 030-2288994

Multimedia microfoon. 
Tafelmodel, ziet er nostal-
gisch uit. Nieuw in verpak-
king, 3,5mm male plug, 2 
meter kabel € 9,-. Tel. 030-
2288994

Dell PC GX280 met monitor 
17 inch (mooi beeld) en toet-
senbord. 10 jaar oud. Werkt 
nu van Linux cd (niet mee-
geleverd) € 15,-. Tel. 030-
2288994

2 speakerboxen Philips 
F9130, 8 ohm, 35x20cm, 
samen € 9,-. Tel. 030-2288994

Z.g.a.n. 3-persoons dubbel-
dak tent, compleet met stok-
ken (fyberglass) en grondzeil, 
afm. binnentent 215cm lang 
en 115cm hoog € 30,-. Tel. 
030-2205540

Gloednieuwe friteuse, zit nog 
in de originele verpakking, 
merk Holland Electrio € 15,-. 
Tel. 030-225540

Prachtige massief eiken 
krantenbak, tevens tafeltje 
(jaren’30) € 20,-. Tel. 030-
2205540

Z.g.a.n. nette grijze winterjas 
merk C&A, afritsbare capu-
chon. Maat L-XL, € 17,50. 
Tel. 06-16276013 

Nieuwstaat knalpaarse 
imitatie-fun-bontjas voor 
jonge meiden/dames, kort 
model, maat M-L € 45,-. Tel. 
06-16276013

Damesjas oud-Hollands 
groen. Nep leerlook, drie-
kwart colbertmodel met 
knoopsluiting, maat L, 
€ 12,50. Tel. 06-16276013 

Activiteiten
Zaterdag 10 oktober grote 
GARAGEVERKOOP van 
10.00-15.00 uur. Dorpsweg 6 
Maartensdijk. Met ook gratis 
spullen!!!!

Fietsen/ brommers
I.g.st. dames rijwiel Batavus 
€ 47,50. Tel. 06-25047855

Personeel gevraagd
Ervaren Huishoudelijke 
HULP gevraagd door Biltsch 
echtpaar. 3 uur per week. Niet 
rokend. Tel. 030-2203672

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

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84291804 
of 030-2716800

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

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

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

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

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

Bent u toe aan een ander broodje? Vergaderschalen v.a. 15 
broodjes voor € 27,50. deleestcatering.nl. 10 uur afgebakken, 
12 uur afgeleverd. Gratis bezorging De Bilt en Bilthoven! 
Voor info en bestellingen: Tel. 06-48557733

Cursussen/ trainingen 
Welkom in de wereld van rust en harmonie. Iedere 
maandagavond in het Dorpshuis Hollandsche Rading kunt u 
Yogalessen volgen onder de bezielende leiding van ervaren 
yogatherapeut Mirjam de Boer. www.soepelengezond.nl of 
bel 06 57314774

Zie pag. 16 voor de Mens De Bilt cursussen

Jonge vrouw heeft nog wat 
uren over om u te HELPEN 
in en om het huis. Tel. 
06-44808363

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

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

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

Klok kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top)

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

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

Te huur PAARDENWEITJE 
of voor schaap in Soest 
Veenzoom, 700 m2, € 60 p/m. 
Tel. 035-6030043

Nieuwe LEESGROEP komt 
5 wekelijks op vrijdagmid-
dag bijeen om een boek 
over levenskunst te bespre-
ken. Heb je interesse? Tel. 
06-10604464

OP = OP
2 tassen 

voor € 25,- 
m.u.v. basiscollectie bij

Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

OP = OP
2 tassen 

voor € 25,- 
m.u.v. basiscollectie bij

Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Raaijen Interieurs
Uw adres voor het 

vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 
030-2202012

Bijeenkomst Parkinson Café 
Neuroloog C.M. Pleizier en Parkinson-verpleegkundigen Jorieke Potter en 
Bernadette Bus, allen aangesloten bij het ParkinsonNet, zullen op maandag 
5 oktober in het Parkinson Café Bilthoven vertellen wat hun werkzaamheden 
inhouden. Mensen met de ziekte van Parkinson, naasten en belangstellenden 
zijn van harte welkom in de Koperzaal van Zorgcentrum De Koperwiek, Ko-
perwieklaan 3 in Bilthoven. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en de zaal is 
open vanaf 14.00 uur. De toegang is gratis, maar een bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld. Info bij Ankie van Dam, tel. 0346 211814 of via e-mail b.van.
dam@hetnet.nl.

Overtuigende kampioen
De talenten uit de D1 zijn afgelopen zaterdag op overtuigende wijze kampi-
oen geworden. In een ietwat te rommelige wedstrijd tegen de nummer twee 
HKC Utrecht, werd er ruim gewonnen met 13 - 3. Met deze overwinning 
werd het kampioenschap binnengehaald. De D1 heeft nog geen wedstrijd ver-
loren, sterker nog: er is alleen maar ruim gewonnen. Gemiddeld wordt er 15 
keer gescoord en 3 doelpunten tegen. .

De jeugdige talenten van Tweemaal Zes.
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

De Bilt wint van De Valleivogels
Vorige week lukte het De Bilt om twee keer terug te komen van een achterstand en om de eerste 

drie punten van het seizoen te pakken. Ook tegen De Valleivogels bogen de Biltenaren
een 0-1 achterstand om in een 3-1 overwinning. 

In het eerste half uur van de wedstrijd 
haalde De Bilt nog niet het niveau 
van de voorbereiding, maar creëerde 
het wel een aantal grote kansen. Zo 
kreeg Tom na een aantal minuten al 
een uitgelezen mogelijkheid om de 
score te openen. Een mooie voorzet 
van Joey controleerde hij perfect op 
de borst waardoor hij gelijk kon uit-
halen; echter zonder resultaat. Een 
ander schot van Tom ging wel rich-
ting het doel, maar werd door een 
verdediger van de lijn gehaald. 

Ook waren er nog twee mooie steek-
ballen op Mike. De keeper van Val-
leivogels kwam echter goed uit en 
kon zo een tegendoelpunt voorko-
men. Met een 0-0 tussenstand gin-
gen beide ploegen dan ook de kleed-
kamers in. De Bilt was ook in het 
eerste gedeelte van de tweede helft 

slordig in de passing en onzeker in 
de duels. Valleivogels profiteerde 
hiervan en kon steeds meer het doel 
van De Bilt opzoeken.  Dit leverde 
een half uur voor tijd een doelpunt 
op. Uit een scrimmage haalde de 
aanvaller van Valleivogels plotse-
ling uit waardoor hij Ricardo met 
een hard afstandsschot verraste in 
de korte hoek. Trainer Gerrit Plomp 
besloot al snel om opportunistischer 
te gaan spelen. Uit een mooi aange-
sneden voorzet van Roland kon Joey 
de bal richting doel koppen. De kee-
per pareerde de bal schitterend, maar 
kon niet voorkomen dat Steven in de 
rebound de bal binnenliep met zijn 
edele delen. 

Valleivogels was duidelijk aange-
slagen na de treffer en De Bilt rook 
bloed. Het bleef naar voren drukken 

en dat leverde niet veel later de voor-
sprong op. Een voorzet werd tegen-
gehouden met de hand en de arbiter 
wees naar de stip. Evenals een week 
geleden schoot Mike deze penalty 
feilloos binnen (2-1). Ondanks ver-
woede pogingen van De Valleivo-
gels kwam De Bilt hierna niet echt 
meer in de problemen. Een paar mi-
nuten voor tijd werd het duel beslist. 
Mike zette goed door en passeerde 
zijn directe tegenstander. Vlak voor 
de keeper legde hij af op de mee op-
gelopen Roland en hij hoefde de bal 
alleen nog maar binnen te lopen. 

Om het plekje bij de bovenste ploe-
gen te behouden is een overwin-
ning volgende week bij Nieuwland 
van belang. De wedstrijd begint om 
14.30 uur op sportpark Nieuwland 
in Amersfoort.

De Bilt scoort. (foto Henk Willemsen)

TZ laat zien wat ze kunnen
Afgelopen zaterdag moest het einde-
lijk gaan gebeuren voor Tweemaal 
Zes. Na de eerste drie wedstrijden 
niet thuis te hebben gegeven en vo-
rige week de winst in de slotfase ver-
speeld te hebben, moest er nu gewon-
nen worden. Dit moest dan gebeuren 
tegen Sporting Delta, dat inmiddels 4 
punten had verzameld. Voor de stand 
in de competitie was het absoluut 
noodzakelijk om deze wedstrijd win-
nend af te sluiten.

In de eerste aanval bleek gelijk de da-
dendrang van Tweemaal Zes. Meer-
dere rebounds van Joep Gerritsen 
zorgde ervoor dat zijn vakgenoten 
konden blijven schieten en al snel 
resulteerde dat in het eerste doel-
punt. Sporting Delta kon daar in de 
eerste volgende aanval nog wat tegen 
over zetten, maar daarna domineerde 
Tweemaal Zes de wedstrijd. In het 
eerste aanvalsvak werd geduldig ge-
zocht naar de goede schot kansen en 
het tweede aanvalsvak combineerde 
op hoog tempo, maar beide speel-
stijlen resulteerde in doelpunten. 
Sporting Delta zat absoluut niet in 
de wedstrijd en maakte regelmatig 

overtredingen om het spel te ontre-
gelen. Tweemaal Zes wist echter ook 
wel raad met de vrije ballen. Na de 
wervelende eerste helft stond er een 
16 - 6 tussenstand op het scorebord.

In de tweede helft was het zaak om 
vooral mee te blijven scoren met 
Sporting Delta en de grote voor-
sprong te handhaven. Sporting Delta 
opende de tweede helft gelijk met een 
score, maar Tweemaal Zes liet zien 
zich niet van de wijs te laten bren-
gen en reageerde direct. De enorme 
scherpte van de eerste helft was mis-
schien afgezwakt, maar men speelde 
een alerte tweede helft. Dit resul-
teerde in een 24 – 17 overwinning. 
Randy Bruintjes en Lianne Meijers 
hadden een zeer belangrijk aandeel 
in de score met meerdere loepzuivere 
afstandsschoten. Na zo’n eerste helft 
had de score misschien iets hoger uit 
moeten pakken. Maar de ploeg van 
Eric Geijtenbeek pakte op overtui-
gende wijze de eerste punten. Uitein-
delijk wist men 24 keer te scoren en 
dat is prima voor een veldwedstrijd. 
Nog twee wedstrijden te gaan voor 
het einde van de eerste helft van de 

veldcompetitie. Ook in die wedstrij-
den moeten nog punten gehaald wor-
den. Het is zaak om de stijgende lijn 
door te zetten. Komende week wacht 
Top Arnemuiden, een zeer bekende 
tegenstander voor Tweemaal Zes. 
Meerdere redenen om, tot op het bot 
gemotiveerd, af te reizen richting 
Zeeland.

Joep Gerritsen vindt de korf.

SVM speelt gelijk
Twee gelijkwaardige ploegen werkten hard voor de drie punten.In de eerste helft een gevaarlijk 

en beter combinerend SEC tegen de thuisploeg, die te onnauwkeurig in de opbouw speelde.

Met Mike de Kok weer op de bank 
kwam SVM pas na ruim een kwar-
tier spelen tot de eerste gevaarlijke 
aanval. Aan de andere kant moest 
goalie Stijn Orsel en zijn verdediging 
geconcentreerd blijven opletten om 
SEC van de voorsprong af te hou-
den. Het anders zo gevaarlijke SVM 
middenveld kreeg weinig grip op de 
wedstrijd. Kregen de geelblauwen al 
een kans dan stond de voortreffelijke 
SEC goalie in de weg. Beide teams 
konden voor de rust het doel niet vin-
den.

Trainer Remco van de Brink wis-
selde de talentvolle Erno Steenbrink 
voor Mike de Kok. SVM werd ster-
ker en gevaarlijker. Aan de andere 

kant hield de SVM goalie SEC van 
de voorsprong af. Het werd een open 
wedstrijd met kansen over en weer. 
SVM Roy Wijman met zijn kans op 
de voorsprong miste alleen voor de 
keeper. Dan weer voorkwam SVM 
goalie Stijn Orsel de voorsprong 
voor SEC, kortom een tweede helft 
met veel spanning en voetbalinzet. 
Uiteindelijk werd het doelpunt van 
Jordi van der Lee afgekeurd wegens 
vermeend buitenspel. Een wedstrijd 
van twee teams met veel inzet, af en 
toe slordig spel en twee uitstekende 
keepers. Met het gelijke spel mocht 
SVM nog het meest tevreden zijn.

SVM 2 kon het thuis niet bolwerken 
tegen OSM uit Maarssen en verloor  

onnodig met 1-3. Aanstaande zater-
dag reist SVM 1 af naar het iets hoger 
staande  Odysseus 91 en SVM 2 gaat 
naar Kampong.

SVM in de thuiswedstrijd tegen het 
Soester SEC.

(foto Nanne de Vries)

Gratis proefles judo 
voor vrouwen

Vanaf 3 november start Judokan Maartensdijk met judolessen speciaal 
gericht op vrouwen (18+). Lijkt je het leuk om een nieuwe allround 
sport te leren of de judosport opnieuw op te pakken? Ga dan langs voor 
een proefles op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur. 

Tijdens de lessen worden traditionele judotechnieken in een nieuw 
jasje gestoken. Voor een proefles is het niet verplicht een judo-pak te 
dragen; comfortabele sportkleding en blote voeten volstaan. De lessen 
zijn zo opgebouwd dat iedereen mee kan doen. Ze worden gegeven 
door ervaren judoleraar Robert Huffenreuter, die al jaren met humor 
en grote passie judo-les geeft aan kinderen, volwassenen en speciale 
doelgroepen. 

Aanmelden kan bij (Kapper) Hans Stevens, Maertensplein te Maartens-
dijk. telefoon 0346 212455, graag voor 30 oktober.

Trouwe sponsors

Juwelier & Edelsmid Rob van Eck (Hessenweg De Bilt) is al vele jaren 
een trouw en loyale sponsor TZ Marian (oud-lid van de vereniging) en 
haar man Rob leveren al jaren prima maatwerk door zelf sieraden te 
smeden. Onlangs verlengden zij het sponsorcontract met TZ voor drie 
jaar.
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Wandeling op Beerschoten
Op zondag 4 oktober organiseert 
Utrechts Landschap een wande-
ling op Landgoed Beerschoten. 
Landgoed Beerschoten in De Bilt 
behoort tot de mooiste landgoe-
deren van de Utrechtse Heuvel-
rug. In het gebied komen reeën, 
de das, de vos en vele vogels 
voor zoals de raaf. Tijdens deze 
wandeling vertelt de gids over de 
rijke historie van dit landgoed. 
De wandeling duurt ca. 1,5 uur.
Start vanuit Paviljoen Beerscho-
ten, gelegen aan de Holle Bilt 6, 
De Bilt; voorbij de parkeerplaats 
van de Biltsche Hoek linksaf. 
Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aan-
melden is niet nodig en deelname 
is gratis.

advertentie

Frans-Duitse Oorlog bron van twee 
wereldoorlogen

door Guus Geebel

Op donderdag 1 oktober vindt in het Nederlands Vestingmuseum in Naarden de presentatie 
plaats van het boek De Frans-Duitse Oorlog 1870-1871. De moeder van De Grote Oorlog.  

Het is het eerste boek van de auteurs Anne Doedens en Liek Mulder in een reeks over oorlogen 
in Europa die de loop van de geschiedenis bepaalden. 

Dr. Anne Doedens promoveerde in 
1973 aan de Vrije Universiteit met 
een dissertatie over de Frans-Duitse 
oorlog van 1870. Aan die oorlog 
wordt in Nederland nauwelijks aan-
dacht geschonken, maar er waren 
honderdduizenden slachtoffers. Dit 
boek is een uitgave van Uitgeverij 
Walburg Pers en is gebaseerd op die 
dissertatie. Het is aangevuld met il-
lustraties en foto’s van kort na de 
uitvinding van de fotografie. Doe-
dens heeft via internet een mapje 
met twintig foto’s uit die oorlog 
teruggevonden in de Nationale Bi-
bliotheek van Brazilië.
  
Gevolgen
‘De Duitsers bezetten tijdens de 
Frans-Duitse oorlog het grootste 
deel van Frankrijk en pikten Elzas-
Lotharingen in’, vertelt Anne Doe-
dens. ‘Straatsburg werd kapotge-

schoten en de haat bij de Fransen 
voor de Duitsers was groot. Het 
is een oorlog die er toe doet maar 
die we vergeten zijn. Zonder ken-
nis van deze oorlog is de Eerste 
Wereldoorlog niet te begrijpen.’ 
Voor het eerst werd toen kennisge-
maakt met de vernietigende kracht 
van machinegeweren en Krupp-ka-
nonnen. De luchtoorlog kreeg een 
begin door de inzet van ballonnen. 
De Frans-Duitse Oorlog leidde wel 
tot verbetering van de Nederlandse 
defensie. De grote forten, Rhijn-
auwen, Vechten, Voordorp en Rui-
genhoek zijn gebouwd als gevolg 
van deze oorlog. ‘Nederland was 
beducht voor de Duitsers en toen 
de oorlog met Frankrijk uitbrak 
is men het fortenstelsel opnieuw 
gaan bekijken. Onze gebrekkige 
defensie maakte duidelijk dat ons 
neutrale land geen schijn van kans 

had gemaakt als het betrokken was 
geraakt bij de oorlog.’ 

Mobilisatie
De forten moesten het hart van Ne-
derland beschermen tegen een on-
verhoopt binnenrukkende vijand uit 
het zuiden en vooral uit het oosten. 
Vanaf 1870 werd in Nederland de 
mogelijke Duitse vijand zeer se-
rieus genomen en de bouw en uit-
breiding van de Waterlinie had daar 
veel mee te maken. De mobilisatie 
in 1870 is een ramp geweest. Er 
lagen een kleine vijfduizend man 
in Zeist, op de Houtense Vlakte en 
in de forten in De Bilt, Vossegat, 
Ruigenhoek, De Gagel, Tienhoven, 
Nieuwersluis, Blauwkapel, Voor-
dorp en Lunetten. Aanvankelijk 
was in de nieuw gebouwde forten 
bij Vechten en op de Voordorpse- 
en Ruigenhoeksedijk geen mate-
rieel aanwezig. Het profiel van de 
aardewerken versterkingen was op 
veel plaatsen niet in orde en het 
kostte veel tijd en inspanning om 
die tekortkomingen te herstellen. 
Het Fort bij Rhijnauwen werd tus-
sen 1867 en 1869 gebouwd en was 
met 32 hectare het grootste fort van 
de linie.

Waterliniemuseum
In 1998 is al geprobeerd om de 
forten op de Werelderfgoedlijst te 
krijgen. Op 8 oktober wordt in Fort 
Vechten het Waterliniemuseum ge-
opend. Dat heeft tot hoofdopdracht 
genomen alle forten rond Utrecht. 
op de Werelderfgoedlijst te krijgen. 
Onderdeel van het museum is een 
Kenniscentrum dat de hele waterli-
nie in Nederland gaat coördineren. 

Anne Doedens werkt daaraan mee 
als lid van de begeleidingscom-
missie. In het boek zijn fietsroutes 
opgenomen, onder andere in Noord 
Frankrijk langs plaatsen waar ge-
vochten is en waar oorlogsmonu-
menten staan. 

Het boek wordt op 1 oktober aange-
boden aan de burgemeesters Arjen 

Gerritsen van De Bilt, Hans Mar-
tijn Ostendorp van Bunnik, militair 
historicus Kees Schulten, directeur 
Bas Kreuger van het Waterliniemu-
seum, Wim van Schaik en de men-
sen van Vestingmuseum Naarden. 
Het boek De Frans-Duitse Oorlog 
1870-1871. De moeder van De 
Grote Oorlog is verkrijgbaar bij de 
boekhandel.

Auteur dr. Anne Doedens.

Parijse opstandelingen strijden tegen de eigen regering terwijl de Duitsers 
de stad omsingelen. Foto: Auguste Braquehais (1823-1875).

Oktoberfest in  
H.F. Witte Centrum

De gemeente De Bilt krijgt een eigen Oktoberfeest in  
het H.F. Witte Centrum te De Bilt, georganiseerd  

door de Local Heroes. 

Vorig jaar werden Biltse horecaondernemers benaderd door de Oranje-
vereniging met de vraag of er onder hen mensen waren die de catering 
voor Koningsdag wilden verzorgen. Hieruit is een groep ontstaan, die 
zich de Local Heroes noemt: Ronald van Leeuwen, René Agterberg, 
Gijs Kok, Jan Willem en Janneke van Miltenburg, Marcel en Jolanda 
Verhaar.
De doelstelling van de Local Heroes gaat echter verder dan het verzor-
gen van de catering: ’Wij organiseren feesten, zoals afgelopen juni het 
lustrumfeest van de Koninklijke Biltse Harmonie’, aldus Local Heroes. 
’Alles wordt dan door ons geregeld, van tent tot catering. Op 3 oktober 
houden we de eerste editie van het ‘Biltsch Oktoberfest’.

Biertent
De tot grote Duitse biertent omgetoverde sporthal, compleet met lange 
biertafels, een grote bar en tentdoeken, biedt plaats aan maximaal 800 
bezoekers. Er zijn al veel kaarten verkocht en de verwachting is, dat 
op 3 oktober de zaal uitverkocht zal zijn. Het feest duurt van 17.00 tot 
24.00 uur. De ingang is bij de sporthal; de deur gaat om 16.30 uur open. 
Aan de deur worden geen kaarten verkocht. Die moeten van tevoren 
gereserveerd worden, waarna ze bij het H.F. Witte Centrum kunnen 
worden afgehaald. Degenen die een kaart hebben gekocht, krijgen een 
polsbandje’. 

Kaarten reserveren via localheroesdebilt@gmail.com of via  
06 22692864 (Ronald van Leeuwen), en daarna afhalen in het H.F. 
Witte Centrum. Ingang: buitendeur van de sporthal.

Barbecue op het rondje

Het beeld ‘Meisje met Veulen’ van 
Charles Weddepohl aan de Tolak-
kerweg in Hollandsche Rading 
staat er al vanaf 1954. Mevrouw 
Mieke Peek kwam drie jaar la-

ter aan het ‘ronde rondje’ wonen 
en doet dat nog steeds met groot 
genoegen: ‘In al die 58 jaar was 
het hier goed toeven, maar geor-
ganiseerd werd er nooit iets. ’t Is 

echt geweldig om nu voor het eerst 
zo’n barbecue mee te mogen ma-
ken’. Dat vonden de andere bewo-
ners ook, het initiatief krijgt zeker 
een vervolg. [HvdB]

In het plantsoen bij het ronde rondje aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading vonden omwonenden zich voor 
het eerst in 58 jaar rond de straatbarbecue.]

NIEUW vanaf 1 oktober:
“Weekendgerecht” € 15,00

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
30-09
Do.

01-10
Vr.

02-10

Kipsaté, nasi,
kroepoek en atjar

of
Roodbaarsfilet
met dillesaus

of
Vegetarisch gehakt

in bladerdeeg

€ 9,50

Woe.
30-09
Do.

01-10
Vr.

02-10

“KLIEKJESDAGEN”

Div. vlees, vis
en vegetarische gerechten.

€ 9,50
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