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advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Over 8 weken
is het alweer kerst
De nieuwe kaartcollecties

zijn binnen. Bestel ze tijdig.

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
0346 - 21 12 15 • info@parelpromotie.nl

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

Bilthovens
 Bouwbedrijf

LARENSTEIN
Samen bouwen onder één dak

Tel. 06 131 47 285

info@bouwbedrijflarenstein.nl

www.bouwbedrijflarenstein.nl

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

Het organisatiecomité bestaat uit 

Peter van der Horst, Klaas van der 

Valk, Albert Agterberg en Hans 

Haaksman. Zij zijn leden van het 

BCB, waarvan Haaksman voorzit-

ter is. Hij is ook bestuurslid van de 

Stichting 900 jaar De Bilt. Peter van 

der Horst is penningmeester van 

de stichting. ‘Eigenlijk zouden we 

apart wat gaan organiseren, maar 

door het samen te doen kunnen we 

er groter feest van maken’, vertelt 

Klaas van der Valk. ‘Met het thema 

verbinding van 900 jaar De Bilt in 

gedachten, willen we ondernemend 

De Bilt en vrijwillig De Bilt met el-

kaar in contact te brengen.’

Groot feest

‘De Stichting 900 jaar De Bilt heeft 

zelf wel een budget om de 380 vrij-

willigers uit te nodigen, maar met 

dat budget kun je niet zo heel veel 

doen. Door het samen te organise-

ren kunnen we er een leuk feestje 

van maken’, aldus Peter van der 

Horst. ‘We vragen ook een aan-

tal ondernemers om in natura een 

bijdrage te leveren met hapjes en 

dergelijke. Op die manier kunnen 

we de vrijwilligers een goed ver-

zorgde avond aanbieden.’ De ini-

tiatiefnemers verwachten in totaal 

zeshonderd bezoekers. Deelnemers 

uit het bedrijfsleven, serviceclubs 

en andere belangstellenden betalen 

900 dubbeltjes entree voor twee 

personen. ‘Dat bedrag komt in zijn 

geheel ten goede aan het feest. De 

invulling van de avond wordt heel 

gevarieerd. Er zijn hapjes, drank-

jes, verschillende optredens en we 

blikken terug op de activiteiten die 

hebben plaatsgevonden.’ 

Kaarten

Het organisatiecomité wil niet al-

leen de vrijwilligers met een feest 

ondersteunen, maar ook onderne-

mers met elkaar verbinden. ‘Wij 

zijn lid van het BCB, maar ook 

ondernemers en winkeliers die el-

ders of helemaal nergens bij aan-

gesloten zijn hebben we er graag 

bij. Iedereen  die de vrijwilligers 

een warm hart toedraagt is welkom 

om het feest te ondersteunen. Zo-

lang er kaarten voorradig zijn kun-

nen mensen zich aanmelden, maar 

wie het eerst komt wie het eerst 

maalt.’ Ondernemers hebben ook 

volop bijgedragen aan de viering 

van 900 jaar De Bilt door bepaalde 

producten te verkopen waarmee de 

Stichting Stoute Schoenen gespon-

sord werd. De Biltsche Hoek heeft 

bijvoorbeeld rond de 800 jubileum-

menu’s verkocht, waarvan één euro 

naar deze stichting gaat.’ Op de 

feestavond wordt het eindbedrag 

bekend gemaakt dat daarvoor bij-

een is gebracht.

Verbinding

Peter van der Horst ziet dat er een 

aantal leuke activiteiten is ontstaan, 

die men probeert door te trekken 

en te herhalen. ‘Vanuit het muzie-

kweekend worden al initiatieven 

ontwikkeld om het in 2015 nog een 

keer, maar in een wat andere vorm 

te gaan opzetten. Het thema verbin-

den moet natuurlijk niet ophouden.’ 

Hij is bijzonder tevreden over de 

communicatie rond de activiteiten. 

‘De plaatselijke bladen en RTV De 

Bilt hebben veel aandacht aan het 

jubileum geschonken.’ Klaas van 

der Valk wil accentueren dat de on-

dernemers dankbaar zijn voor wat 

de vrijwilligers hebben gepresteerd 

om al die activiteiten van de grond 

te krijgen. ‘Waardering, dankbaar-

heid en verbinden met elkaar zijn 

kernwoorden die hierbij horen.’ Het 

comité hoopt dat het samenbrengen 

op deze feestavond van onderne-

mers en de vrijwilligers leidt tot het 

ontstaan van nieuwe initiatieven.

Voor nadere informatie en kaart-

verkoop: Peter van der Horst tel. 

06-54323666 e-mail p.horst@wxs.nl.

Afsluiting jubileumjaar wordt 
eerbetoon aan vrijwilligers

door Guus Geebel

Op vrijdag 29 november vindt in het H.F. Witte Centrum aan het Henri Dunantplein in De Bilt

de feestelijke afsluiting plaats van 900 Jaar De Bilt. Bedrijvenvereniging Business Contact 

De Bilt (BCB) en de Stichting 900 jaar De Bilt organiseren de avond om de vele vrijwilligers die

het jubileumjaar met allerlei activiteiten tot een succes hebben gemaakt in het zonnetje te zetten.

v.l.n.r. Peter van der Horst, Albert Agterberg, Klaas van der Valk en Hans Haaksman.

Stormschade

Maandag rond 12.00 uur gaf deze boom aan de Biltse Waterweg zich 

over aan de op dat moment sterk opgestoken storm. Omwonenden 

vertelden al eerder op de broze gesteldheid van deze berk te hebben 

gewezen. Medewerkers van de plaatselijke hoveniersbedrijven 

Hoefakker en Oxalis waren snel ter plaatse om de gevallene de laatste 

eer te bewijzen. [HvdB]

Bladcampagne van start
Op maandag 4 november gaat de gemeentelijke bladcampagne weer 

van start. Meer hierover op pagina 7.

Hier komt de bladcampagne pas in week 49. Blad in de berm is toegestaan 

1 week voordat er in de straat geruimd wordt. De bladhopen mogen 

niet tegen bomen aanliggen omdat de bomen hierdoor beschadigingen 

kunnen oplopen.

3e editie

Bijlage



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

3/11 • 10.30u -
Mevr. ds. M. Oskam-van Zwol

Pr. Gem. Zuiderkapel
3/11 • 9.30u - Ds. B. Jongeneel

3/11 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer
6/11 • 14.30u - Ds. R.W. de Koeijer
6/11 • 19.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
3/11 • 10.30u - Mw. M.v. Beek

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

3/11 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
2/11 • 19.30u - Pastor Gerard Weersink 

en mevr. J. Mourits
3/11 • 10.30u - Mevr. A. Veldhuis

en dhr. N. Nauta 

Ger. Kerk 
(wijkgemeente d’Amandelboomt)

3/11 • 10.15u - Ds. C.J. Mewe
3/11 • 17.00u - Ds. R. ter Beek
6/11 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

3/11 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
3/11 • 19.00u - Ds. M. v.d. Zwan
6/11 • 19.30u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
3/11 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
3/11 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
2/11 • 19.30u - F. Overbeek

3/11 • 10.30u - F. Zwarts

Volle Evangelie Gemeente
3/11 • 10.00u - Dhr. Wouter van de Fiert

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

3/11 • 10.30u - Dhr. Ds. P. Pannekoek

PKN - Herv. Kerk
3/11 • 10.00u - Ds. G. Mulder

3/11 • 18.30u - Kand. J.A.J. Pater
6/11 • 10.00u - 

Proponent G.A. van Ginkel
6/11 • 19.30u - Ds. E. van Rooijen

Herst. Herv. Kerk
3/11 • 10.30u - Kand. F. van Binsbergen

3/11 • 18.00u - Ds. H. van de Ziel
6/11 • 14.00 en 19.30u - 

Dhr. L. Stuurman

Onderwegkerk, Blauwkapel
3/11 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

3/11 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

3/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
3/11 • 18.30u - Ds. N. Raatgever

6/11 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

3/11 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra
6/11 • 10.00 en 19.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
3/11 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
2/11 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit
3/11 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

3/11 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
3/11 • 18.30u - Hr. A. Doornenbal

6/11 • 19.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
3/11 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

3/11 • 18.30u - Ds. A. van Vuuren
6/11 • 10.00 en 19.00u - 

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

Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43

Opbrengst Boerenmarktdag

De boerenmarktdag die in mei 
bij Molen de Kraai is gehouden 
heeft 5745,60 euro opgebracht.  

De opbrengst wordt gebruikt om de 
laatste ‘dingen’ aan de molen nog 
af te ronden, zodat de molen weer 
wind-, water- en vogeldicht is.

Ontmoetingsdienst

 

Op vrijdag 1 november a.s. wordt 
er in de recreatieruimte van 
Dijckstate een ontmoetingsdienst 
gehouden, met ds. René Alkema 
als voorganger en met begelei-
ding op de piano door mevr. 
Ria van Aarnhem. Na afloop is 
er gelegenheid voor ontmoeting 
met koffie. De dienst begint om 
19.30 uur. Vanaf 19.15 uur zijn 
de deuren van de zaal geopend. 
Voor (vervoers-)vragen: Jan 
Grootendorst, tel 0346 212904.

Allerzielen 2013

Op zaterdag 2 november zijn er 3 
gelegenheden om dierbare over-
ledenen op een bijzondere manier 
te gedenken. Er zijn gelijktijdig 
twee meditatieve en muzikale 
bijeenkomsten die plaatsvinden 
op Begraafplaats- en Cremato-
rium Den en Rust en op begraaf-
plaats Brandenburg in combi-
natie met de Opstandingskerk. 
Voor deze gelegenheid zijn de 
begraafplaatsen sfeervol verlicht. 
Aanvang op beide locaties17.00 
uur; ontvangst met koffie, thee, 
soep en broodje, 17.30 uur medi-
tatieve bijeenkomst, 18.00 uur 
gelegenheid tot bezoeken graf 
of urnenmuur. Op Den en Rust 
is er een extra bijeenkomst die 
om 18.15 uur aanvangt. Voor alle 
drie de bijeenkomsten geldt dat 
er na afloop gelegenheid is met 
elkaar na te praten in respectie-
velijk de ontvangkamer of kerk.

Kinderen,  

Concert en Teaparty 

De Opstandingskerk in De Bilt 
bestaat 50 jaar, een jubileum dat 
‘t hele jaar wordt gevierd. Op 
zondag 3 november is er in de 
Opstandingskerk om 10.00 uur 
een jubileumkinderdienst, tevens 
reünie van de leiding van de 
kindernevendienst. Voorganger 
is mevr. ds. Wilfrieda Stam. Die 
middag van 3 november is er om 
15.00 uur een jubileumconcert 
met een strijkkwartet die werken 
van Purcell, Schubert, Bach, Gar-
del, Händel en Vivaldi vertolkt. 
Na afloop staat er een High Tea 
klaar. Aanmelden daarvoor voor 
31 oktober a.s. via OK50jaar@
gmail.com of tel. 030 2200406. 

Oecumenische dienst

Op 3 november aanstaande wordt 
in de Maria-Christinakerk in 
Den Dolder, in verband met de 
Willibrordzondag, een door de 
Raad van Kerken De Bilt e.o. 
geïnitieerde oecumenische dienst 
gehouden. Deze dienst begint om 
10.00 uur. Voorgangers zullen 
zijn: ds. Adriaan Plantinga en 
pastor Frans Overbeek. Mede-
werking wordt verleend door 
kinderen van de Julianaschool, 
Bilthoven, en een kindercantorij 
onder leiding van Seline Haal-
boom, die ook het orgel bespeelt.

Parkinson Café Bilthoven

Maandag 4 november is het Par-
kinson Café in de Koperzaal van 
Zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven 
weer open. Mensen met de ziekte 
van Parkinson, mantelzorgers/
familie en belangstellenden zijn 
van 14.30 uur tot 16.00 uur van 
harte welkom. Ter sprake komen 
welke stappen u moet onderne-
men als uw rijbewijs gaat ver-

Oud papier
Bilthoven Noord

Op zaterdag 2 november haalt 
de Maartensdijkse volleybal-
vereniging Salvo ‘67 weer oud 
papier op in een gedeelte van 
Bilthoven Noord, in het gebied 
links en rechts van de Gezicht-
slaan en begrensd door de Soest-
dijkseweg en de Jan Steenlaan.  
U wordt verzocht de papierkli-
ko vóór 8.00 uur aan de weg te  
zetten.

lopen, aan welke eisen u moet 
voldoen, de kosten die daarmee 
gepaard gaan en de termijn van 
afhandeling. De toegang is gratis, 
maar een bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Info bij Ankie van Dam, 
tel. 0346 211814 of per e-mail 
b.van.dam@hetnet.nl

Ouderenraad De Bilt 

vergadert

De Ouderenraad van De Bilt ver-
gadert woensdag 6 november, om 
14.00 uur in de Coesfeldzaal in 
het gemeentehuis (Soestdijkse-
weg Zuid 173 te Bilthoven). De 
Ouderenraad behartigt de belan-
gen van oudere bewoners in de 
gemeente en adviseert daarover 
het College van Burgemeester 
en Wethouders en de Gemeente-
raad. Een week voor de vergade-
ring wordt de definitieve agenda 
gepubliceerd op de website van 
de Ouderenraad: www.ouderen-
raad-debilt.nl. De vergaderingen 
zijn openbaar.

Vergadering Oranjevereniging 

Westbroek 

Op donderdag 7 november wordt 
om 20.00 uur de jaarlijkse leden-
vergadering gehouden van de 

Oranjevereniging Westbroek in 
de bovenzaal van het Dorpshuis 
aan de Prinses Christinastraat. 
Het bestuur nodigt al haar leden 
uit voor deze vergadering. Ook 
worden verenigingen die rondom 
het feestterrein actief zijn uitge-
nodigd zodat wensen, ideeën en 
verbeterpunten op deze avond 
direct besproken kunnen wor-
den. In het bijzonder worden de 
commissieleden en vrijwilligers 
uitgenodigd. De bedoeling is dat 
iedere commissie vertegenwoor-
digd is. Op de agenda staan weer 
de gebruikelijke punten waaron-
der ook de bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar zijn 
Jacqueline Pontier en Cees de 
Graaf. Belangrijk is ook de eva-
luatie van het feest in 2013 en 
een vooruitblik op dat van 2014.
[MN]

Alzheimercollecte

In de week van 4-9 november 
gaan ook in De Bilt collectanten 
op pad om geld in te zamelen 
voor Alzheimer Nederland. Met 
een paar uur van uw tijd kunt u 
helpen als collectant. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij Anneke 
Kemp te Maartensdijk tel. 0346 
213130.

Al aangemeld?

Themabijeenkomst Uitvaart en Erfrecht

U bent van harte welkom om op zaterdag 9 november 2013
deze speciale bijeenkomst bij Tap Uitvaartzorg en Notarissen
Houwing van Beek van 11.00 tot 13.00 uur bij te wonen. 
Een mooie gelegenheid om u door deskundigen te laten 
informeren. Voor meer informatie zie www.tap-uitvaart.nl.

U kunt zich aanmelden via info@houwingvanbeek.nl 
of per telefoon op (030) 229 08 11. Deelname is kosteloos.

Wij verwelkomen u graag.

Met diepe droefheid delen wij u mede dat, na een kortstondige 

ziekte, door de Heere uit ons midden is weggenomen mijn 

geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma

Elbertje Cornelia van Voorst-Doornenbal
✝ 22 oktober 2013

in de leeftijd van 88 jaar.

 Bilthoven: J. van Voorst

 Hoofddorp: Jan van Voorst

  Geertje van Voorst-Floor

 Bilthoven: Henk van Voorst

  Willy van Voorst-Haitsma

 Veenendaal: Wijnand van Voorst

  Jannie van Voorst-Klok

 Maartensdijk: Bert van Voorst

  Annet van Voorst-Koelewijn

  Klein- en achterkleinkinderen

Verzorgingshuis ”De Koperwiek”

Correspondentieadres: H. van Voorst

 Leeuweriklaan 28

 3722 CV  Bilthoven

De begrafenis heeft maandag 28 oktober jl. plaatsgevonden op de 

Algemene begraafplaats ”Brandenburg” te Bilthoven.
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Vanaf 2003 heet de gemeente voor € 44 miljoen slechter 
gepresteerd dan toegegeven. De gemeenteraad greep niet 
in! Vanaf 2006 heet het beleid van dit College van B&W van 
VVD, D66 en GroenL/PvdA een verlies opgeleverd van € 16 
miljoen. Noodzakelijke inanciële ingrepen bleven achter-
wege. Beter De Bilt vindt dit onacceptabel en heet als enige 
parij het vertrouwen in het inanciële beleid van dit College 
opgezegd. Volledige openbaarheid van bestuur, daar staan 
wij voor. Reacies: rostvantonningen@beterdebilt.nl

€44 miljoen 
misleiding:

Stop ermee

advertentie

Verschillende componisten hebben 

een Sint Hubertusmis geschreven, 

waaruit ook dit jaar weer een keus 

wordt gemaakt, welke anders is dan 

de afgelopen jaren. Velen hebben 

de afgelopen jaren kennis kunnen 

maken met deze blaasgroepen en 

telkens ervaren meer mensen hoe 

indrukwekkend deze blaasgroepen 

presteren. Ieder van hen heeft een 

goed geoefende blaastechniek, wat 

duidelijk hoorbaar is in de warme 

klanken van de oude jachthoorns. 

Alle leden van de blaasgroepen zijn 

amateurs en studeren het gehele 

jaar om ten tijde van Sint Hubertus, 

de patroonheilige van de jacht, een 

Hubertusmis te blazen. Ze bespelen 

de paforcehoorn in de toonsoort es. 

Geschiedenis:

Wim Elsing: ‘Tussen het gewei 

van een hert waar hij op jaagde, 

zag Hubertus, hofmeester van de 

Frankische koning Theodorik, een 

lichtend kruis staan. Dat bracht 

hem tot bekering. Hij werd de vol-

geling en zelfs de opvolger van de 

heilige Lambertus, bisschop van 

Maastricht. Hubertus verplaatste de 

bisschopszetel. Maar ook het ge-

beente werd niet met rust gelaten. 

In de negende eeuw bracht men het 

naar Saint Hubert in de Ardennen. 

Hubertus is, hoewel hij de jacht 

staakte, de schutspatroon van de 

jagers. En hij wordt aangeroepen 

tegen hondsdolheid. Een jager, die 

knielt voor een hert, dat een kruis 

tussen zijn gewei draagt, zo wordt 

Hubertus meestal voorgesteld. 

Soms ook als een bisschop met 

een jachthoorn en een sleutel. De 

jachthoorn geeft aan dat hij de be-

schermheilige van het jagersvolk is. 

De sleutel zou hij van Petrus hebben 

ontvangen om mensen van honds-

dolheid te genezen. En waarom nu 

juist een sleutel, is niet duidelijk. 

Als Petrus niet open doet, weet u in 

ieder geval waar u de sleutel kunt 

halen: bij Hubertus, wiens naam 

betekent: beroemde geest’.

Sint Hubertusmis in De Bilt
door Henk van de Bunt

Het is al weer 13 jaar geleden, dat voor de eerste keer rond het feest van Sint Hubertus de inmiddels 

bekende Hubertusmis in De Bilt werd gevierd. Dit jaar gebeurt dat op de feestdag van de heilige 

zelf: zondag 3 november 2013 in de H. Michaëlkerk, Kerklaan 31 in De Bilt, aanvang 10.30 uur. 

Celebrant is pastor Frans Zwarts. Ook dit jaar doen de jachthoornblaasgroepen de Sonneurs van 

de jachtverenigingen Soestdijk en die van ’t Sticht uit De Bilt mee

Muzikaal leider Edwin de Blies oefent in aanwezigheid van parochiebestuurslid Wim Elsing in de H. Michaëlkerk. 

De opbrengst van de supermarkt-

actie bij Albert Heijn De Bilt en 

De Kwinkelier bedraagt 111 krat-

ten met lang houdbare producten. 

Een prachtige opbrengst voor alle 

55 gezinnen die Voedselbank De 

Bilt momenteel wekelijks van een 

pakket voorziet. Het magazijn is 

weer gevuld. Deze enorme hoe-

veelheid overtreft alle verwach-

tingen. Voedselbank De Bilt is 

de klanten van de Albert Heijn 

zeer dankbaar voor hun donaties, 

de medewerkers van Albert He-

ijn De Bilt en De Kwinkelier voor 

hun enthousiasme en haar eigen 

vrijwilligers voor hun extra inzet.

(Nienke Gasseling)

Magazijn voedselbank goed gevuld

Met deze opbrengst kan de lokale voedselbank weer een linke periode vooruit.

Duurzame Samenleving 
in de Woudkapel

De Woudkapel werkt dit najaar het thema Duurzame 

Samenleving nader uit met vier bijzondere sprekers. Aan 

het woord komen Klaas van Egmond, SER lid, Riemke 

Leusink, rectrix van het Christelijk Lyceum in Zeist, 

Peter Blom, CEO van de Triobos Bank en Jan Willink, 

ontwikkelaar van deze serie. 

Op bijna alle maatschappelijke terreinen zullen de oude doelstellingen 

herijkt moeten worden. Dat geldt voor het bestuur, voor de economie, 

voor het onderwijs, voor het inanciële systeem en voor onze ethische 
opvattingen over goed en kwaad. Doel van Duurzame Samenleving is 

zicht krijgen op de contouren van een vernieuwde samenleving en sa-

men met de deelnemers nieuwe recepten te bedenken. 

Alle avonden vinden plaats in De Woudkapel, Beethovenlaan 21,  

Bilthoven, van 20.00 uur tot 22.00 uur op donderdagen. Data: 7 novem-

ber, Klaas van Egmond, 21 november Riemke Leusink, 28 november  

Peter Blom (deze avond kan ook afzonderlijk bezocht worden) en  

12 december Jan Willink. Inschrijven: www.woudkapel.nl 

Dit wil ik ‘effe’ kwijt...
Gemeente de Bilt geeft verkeerde jaarcijfers aan de burgers. Kwaad 

kan men hier over worden, maar verbaasd niet. Zeker in de tijd van de 

grootste misleiding. Rond 2004 hadden de heer Tchernoff (Burgemees-

ter) en mw. Slok (Wethouder) het voor het zeggen in de gemeente, de 

rest van de raad en het college maakten alleen goede sier op het pluche.

Eén van de grote prestige projecten ‘Larenstein’ moest en zou ondanks 

alles doorgang vinden. De toenmalige raads- en commissieleden gaven 

keer op keer na enig politiek gesputter toestemming voor allerlei tonnen 

verslindende onderzoeken, waarvan men wist dat deze na afronding in 

de bureaulade terecht kwamen. Maar ja, dan kon men bij lastige vragen 

weer aangeven, dat men nog geen antwoord kon geven omdat het nog 

onderzocht werd. Als het rapport er dan uiteindelijk was, was de rele-

vantie al een gepasseerd station.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de gemeente al vanaf 2001 

de waarschuwingen negeert. Men gaat tenslotte eigen malversaties niet 

naar buiten brengen en het is natuurlijk ook makkelijk boekhouden en 

uitgeven met geld dat door de burger wordt opgebracht. Ten tijde van 

dit debacle in 2004 zaten er veel raadsleden in de raad van de gemeente 

De Bilt, die er ook heden ten dage nog zitten. Dit geeft toch ook wel 

enigszins de normen en waarden van deze mensen weer. Ik kan mij per-

soonlijk niet voorstellen dat een raad geen toezicht op de inanciën van 
een gemeente houdt. Hebben deze raadsleden dit echter wel gedaan, 

dan is er meer aan de hand of is dit een brevet van onvermogen. Het 

zal er uiteindelijk wel weer op neer komen dat de burger hier de eindre-

kening voor gepresenteerd krijgt door de OZB en andere gemeentebe-

lastingen te verhogen en men op de oude weg doorgaat. Als dit college 

ook maar enige ruggengraat heeft, stapt men op, inclusief de huidige 

burgermeester.

Selvester van den Hoek

Dagelijks denderen treinen

in Bilthoven over de lijnen

maar nu honderd uur niet

maar er ligt in het verschiet

dat de overweg echt gaat verdwijnen

Guus Geebel Limerick



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL
WOENSDAG GEHAKTDAG GELDIG OP DONDERDAG 7 NOVEMBER

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

Slavinken
Rundervinken
Gehaktspeciaaltjes

6 halen / 
   5 betalen

Sellerysalade
Ei-bieslook salade 
Filet Americain

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Rosbief
Huisgemaakte Schouderham 
Kiprollade 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 31 oktober 
t/m woensdag 6 november

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

Wilt u onze extra  

aanbiedingen online 

ontvangen? Download 

dan nu de xxiyo
u app. 

Kies ons als winkel en u 

profiteert direc
t van 

onze aanbiedin
gen!

500
gram 5.98

500
gram 5.98

500
gram 5.98

500
gram 4.98

Filetlapjes

Riblappen 

Hamburgers

Kipschnitzels
EXTRA DONDERDAG VOORDEEL

Op = OpSHOARMA

1 Kg. 6.98
2 Kg. 12.-

HEERLIJKE 
LANDGOEDKAAS

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

STOMPETOREN BELEGEN  VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN

CAMEMBERT RUSTIQUE 100
gram 2.45 100

gram 1.25 

500
gram 6.98 100

gram 1.25

500
gram 4.98

I.v.m. 
dankdag zijn 
wij woensdag 
6 november 

de gehele dag 
gesloten!

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70
o.a. boerenkool, zuurkool en hutspot!

Vers van de Traiteur
Goulash
MET RIJST ______________ 100 GRAM 1,25

Torentje van zeebaars
MET SPINAZIE EN PUREE __ PER PORTIE 9,95

Wildhachee
MET RODE KOOL EN PUREE __ 100 GRAM 1,49

Zaterdag verse sushi!!!

Vers gesneden

Soepgroente
250 GRAM

Superkoopje

Mini-champignons
PER BAKJE

Uitzoeken

Flespompoen
of Hokkaido pompoen
PER STUK

Vers gesneden

Boerenkool
___________________  250 GRAM 0,99
 
De allerbeste

Perssinaasappels
______________________ 2 KILO 1,99
 
Hete Bliksem
__________________  PER PORTIE 4,95

MAANDAG 4, DINSDAG 5 
EN WOENSDAG 6 NOVEMBER

Nu volop nieuwe oogst

Clementines zonder pit

0,69 0,990,99

Superknaller!
Laat Jumbo het maar niet horen...

Turbana Bananen _HÉÉL KILO 0,59
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VONI is op 24 maart 2009 opge-

richt door een twintigtal platteland-

bewoners die zich ernstig geschaad 

weten door optreden van Overheid, 

Waterschappen, Recreatieschappen 

en Natuurbeschermings-organisa-

ties. Het doel van de vereniging is 

het opkomen voor de belangen van 

individuen in het buitengebied, die 

zich in hun belangen geschaad of 

genegeerd weten door overheidsli-

chamen, instellingen, commissies, 

verenigingen of stichtingen. Zulks 

ter beoordeling van het 5-koppige 

bestuur.

Volgens VONI besteden zij deze 

gelden op te veel andere manieren 

en aan andere zaken dan hun pri-

maire taak. Vendrik: ‘Na de ern-

stige regenval augustus 2012 zou je 

mogen zeggen dat de H.H. dijkgra-

ven er wel iets van geleerd zouden 

moeten hebben. Maar helaas het 

voorlaatste weekend is gebleken 

dat het allemaal nog weer erger 

kan. Pas maandag 14 oktober in 

de loop van de dag zijn de meeste 

waterschappen in een hogere ver-

snelling gegaan. Een groot geluk 

was het, dat het toen was opgehou-

den met regenen. Anders was alles 

ondergelopen. En, omdat de pomp-

capaciteit véél te klein is, zoals zij 

zelf beweren, duurt het mogelijk 

wel 4 dagen en soms nog langer 

voor het oude peil bereikt is.’

‘De waterschappen hebben in het 

weekend, dat loopt van vrijdagmid-

dag 15.00 uur tot maandagmorgen 

09.00 uur natuurlijk géén zicht op 

wat er komen gaat. Alles is toever-

trouwd aan verouderde computers 

die met verouderde werkmodellen 

moeten gaan bepalen wanneer er 

gemalen moet gaan worden. En dan 

zijn ze dus 12 of meer uren te laat.

Op vrijdagavond 11 oktober was 

al te zien op buienradar.nl dat er 

weliswaar heel langzaam ,maar 

toch, een enorm regenfront naar 

Nederland onderweg was. Als alle 

waterschappen daarop toen hadden 

ingespeeld dan was het water nooit 

zo hoog gestegen. En als de beheer-

ders van het IJsselmeer op vrijdag 

tijdens eb,het niveau nou eens 1 

meter hadden laten zakken, dan had 

al dat water ook nog naar het IJs-

selmeer kunnen worden afgevoerd.’

Via www.voni.nl spoort de vereni-

ging inwoners aan om een klacht in 

te dienen bij het waterschap.

‘Waterschappen zijn
niet berekend op hun taak’

Dat stelt de Vereniging Onafhankelijke Natuur Informatie (VONI). De belangrijkste en 

primaire taak van een waterschap is het droog houden van huizen en eigendommen van 

burgers. Daarvoor ontvangen zij jaarlijks een bedrag uit de pot ‘waterschapsbelasting’.

Opfriscursus voor automobilisten

Om inwoners de gelegenheid te geven kennis en kunde als ervaren automobilist ‘bij te scholen’ organiseerde 

VVN Afdeling De Bilt op maandag 28 oktober bij Stichting MENS De Bilt de zgn. BROEM-cursus. Na aloop 
ontvingen de 22 deelnemers uit handen van wethouder Bert Kamminga een naslagwerk en een bewijs van 

deelname. [HvdB]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
De bedreigde positie van de lokale pers

Democratie kan niet zonder georganiseerde tegenmacht. De lokale pers 

vormt op lokaal niveau een belangrijk element van die tegenmacht. Ge-

meenteraden hebben moeite om in deze steeds complexere samenle-

ving hun controlerende taak naar behoren te vervullen. Een lokale pers 

die de lokale politiek kritisch volgt en een podium biedt aan burgers om 

zorgen over lokale kwesties aan de orde te stellen vormt voor hen een 

belangrijke steun in de rug.

De Bilt mag zich (nog) verheugen in twee lokale weekbladen waarin 

verslag gedaan wordt van raads- en commissievergaderingen en waarin 

de verontruste burger regelmatig de ruimte krijgt om zijn zorgen en – 

soms vermeende – misstanden aan de kaak te stellen. So far so good.

Helaas zijn er (inancieel-economische) ontwikkelingen in medialand 
die de onafhankelijke positie van regionale en lokale pers bedreigen. In 

de afgelopen maanden is in diverse landelijke dagbladen gewaarschuwd 

voor het afkalven of zelfs volledig verdwijnen van die regionale en lo-

kale pers en voor de bedreiging die dat vormt voor de kwaliteit van 

de lokale democratie. Juist nu de rol van gemeenten door ingrijpende 

decentralisaties zoveel groter wordt is een krachtige lokale tegenmacht 

essentieel.

Het is daarom dat de ik de lokale politieke partijen oproep de handen 

ineen te slaan en maatregelen te nemen die het voortbestaan van ónze 

lokale onafhankelijke kritische pers bevorderen. Maatregelen die voor-

komen dat inancieel-economische motieven de kritische instelling van 
de pers beïnvloeden. Maatregelen daarom die het partijpolitieke zullen 

moeten ontstijgen.

 

Frank Klok, Groenekan

Zaterdag 2 november geven ‘Von 

Bilthoven’ en ‘Vocal Group 8 Zon-

der’ een dubbelconcert in de Woud-

kapel. De twee a capella koren 

ontdekten elkaar vorig jaar op de 

Biltse Korendag. Lex Linsen, tenor 

van Von Bilthoven: ‘We kenden el-

kaar toen nog niet, maar waren zo 

verrast door ieders optreden, dat 

we diezelfde middag al afspraken 

samen een concert te geven. Dat 

gebeurt nu op 2 november. We heb-

ben met veel plezier gerepeteerd en 

kijken er erg naar uit’. 

Het concert op zaterdag 2 novem-

ber (20.00 tot 22.30 uur) vindt 

plaats in de Woudkapel, Beetho-

venlaan 21 te De Bilt. Het aantal 

plaatsen in de Woudkapel is be-

perkt. Graag vooraf aanmelden via 

koordubbelconcert@gmail.com. 

De entree is vrij, om de onkosten 

te dekken wordt een vrijwillige bij-

drage zeer op prijs gesteld. Info bij 

(Von Bilthoven) Lex Linsen, tel. 06 

12025545 of bij (8 Zonder) Piet van 

Liempt, tel. 030 6374338. 

Vocal Group 8 Zonder brengt a capella samen met Von Bilthoven een 

dubbelconcert.

A capella concert in de Woudkapel

Grote Garageverkoop 
voor Polen

Ook dit najaar wordt er weer tijdens de grote garageverkoop ten be-

hoeve van projecten in zustergemeente Mieścisko, Polen, een groot as-

sortiment aan artikelen aangeboden. Op zaterdag 9 november a.s. zal 

deze verkoop zijn aan de Achterweteringseweg 50 te Maartensdijk van 

10.00 tot 15.00 uur.

De opbrengst van de garageverkoop zal worden besteed aan één van 

de projecten in de Poolse plattelands gemeente. De opbrengst van de 

markt in september jl. aangevuld met de opbrengsten van de garage- en 

kaarten verkopen werden geschonken aan het jeugdblaasorkest Dęta en 
voor de bibliotheek in Mieścisko.
Heeft u nog spullen die u voor de verkoop wil geven, dan kunt u terecht 

op bovengenoemd adres. Het allerleukste van deze schenkingen is dat 

degenen die regelmatig in Mieścisko komen het geld omgezet zien in 
de verbeteringen en aanpassingen. Voor de markt in Mieścisko van har-
te welkom: koperwerk, (imitatie) Delftsblauw, knuffels, servicegoed, 

dekens en rugzakken. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met Jean 

Rijksen, 06 29068703

Virgenie Hoogendoorn en Ge-

tine van der Toom werden gecon-

fronteerd met kanker binnen hun 

gezin. Samen besloten zij op de 

iets een bijdrage te leveren aan 
de strijd tegen kanker. Het werd 

een tocht om nooit te vergeten. Zij 

betrokken veel dorpsgenoten bij 

hun actie om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. Dinsdag  

5 november van 14.30 tot 16.30 uur doen Virgenie en Getine hun ver-

haal voor Westbroek Ontmoet in het Dorpshuis van Westbroek.

Ook wanneer u niet in Westbroek woont, bent u van harte welkom. De 

kosten zijn 3 euro, inclusief een kop kofie of thee. Wanneer u wél wilt 
komen, maar niet weet hoe, kunt u vervoer regelen via de familie de 

Graaf, tel: 0346-281826. 

Boer-gondische markt in De Bilt
Zaterdag 2 november is er een Boer-Gondische markt  op het erf bij 

Landwinkel De Hooierij, Universiteitsweg 1 in De Bilt. Een mooie 

markt voor ijnproevers . Mensen die van goed en lekker voedsel hou-

den kunnen er vertoeven, proeven, kennis van voedsel op doen, eten 

en drinken. De Boer-Gondische markt wordt gehouden van 12.00 tot 

18.00 uur. De toegang is gratis.

De deelnemers van dit jaar nemen u mee met hun Boer-Gondische sma-

ken: Vers rundvlees van eigen Bureveldse Blauwe rund, de kok van res-

taurant ZEBS uit De Bilt bakt heerlijke gerechten in zijn oven. Verder 

eigen gemaakte jam, heerlijke olijfolie, paté, honing en allerlei streek-

producten. Voor de kinderen is er een leuke speurtocht over de boerderij 

en een springkussen. Loei-gezellig!



Kaiserbroodjes 4 + 1 gratis
·         Nieuw !  Appel-abriko-
zen kruimeltaartje € 5,95

Waldkornpuntjes
4 + 1 gratis

Speculaas
amandelcake

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

Wegens

HERINRICHTING
zijn wij

4 t/m 7 november

GESLOTEN!

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk • tel. (0346) 212219

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Kras tot 100% korting
Koop een tijdschrift bij 

jouw Primera winkel 

en kras tot 

100% korting 

op je volgende 

tijdschrift.

Krassen

Geldig op alle Nederlandse tijdschriften.

Dorresteinweg 72b Soest, 
035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl
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ZONDAG 3 NOVEMBER OPEN

Vanaf zondag 3 november a.s. is de 
KERSTSPIRATIE, het grote Kerstparadijs van  

‘t Vaarderhoogt officieel geopend. Kom genieten, 
ideeën opdoen en proeven van kerstsfeer 2013

Dit toegangsbewijs is natuurlijk geheel en 
al overbodig .......behalve als u trek hebt in 
een GRATIS extra kopje koffie, dan heeft u 

de strook hiernaast nodig

Open van 10.00 tot 17.00 uur

C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212

VOLLE KAART

5 EURO
WAARD

UW VOLLE SPAARKAART LEVERT OOK KORTING OP BIJ

10 LOKALE TOPWINKELS
Apotheek Maertensplein
Atelier Wol & Zijde
Drogisterij Van Rossum
Hairdesque
Hubo
Kok Stomerij en Lederwaren
Karin van der Willigen
Las Flores
Nagel Fashion
Vink Witgoed

Uw volle kaart is direct 5 euro waard bij alle 
deelnemende winkels. Zowel lokaal als landelijk.
Zie voor de landelijke actievoorwaarden de achterzijde 
van de spaarkaart en let op eventuele afwijkende 
voorwaarden van lokale deelnemers.

ÉN 19
LANDELIJKE
KETENS

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

3
0

%

30%

30%

30%

30%
MOOI MEEGENOMEN

E
R

A
F

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

TOT 30% KORTING* Let op de sticker

*m.u.v. basis artikelen en 

niet geldig in combinatie met andere acties

KORTING

NU OP DE 

ESPRIT COLLECTIE

Vierklank

Bianca (van de nagels) 
wordt suf 
gebeld voor de 
herfstaanbieding 

Manicure behandeling van: € 15,- voor  € 11,25
Nieuwe set acryl/gelnagels van: € 45,- voor € 33,75
Opvullen acryl/gelnagels van: € 35,- voor  € 26,25
Gelpolish van: € 25,- voor € 18,75

French manicure of nail art gratis bij de behandeling

Voor info bel 06-50839418

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189
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Het Laantje van Toon van Scher-

penzeel bestond uit twee gedeelten, 

een Biltse helft, van de Oostbroek-

selaan tot de boerderij, waar de weg 

een bajonetknik maakte om met een 

bruggetje de Bisschopswetering de 

toenmalige gemeentegrens tussen 

De Bilt en Zeist over te steken en 

een stuk in Zeist dat uitmondde op 

de weg Rijnsoever. Bij wijziging 

van de grenzen tussen Utrecht en 

de randgemeenten (1954), werd het 

laantje in kwestie ineens belangrijk. 

De Oostbroekselaan en de Biltse 

helft van het Laantje van Toon van 

Scherpenzeel zijn toen namelijk de 

nieuwe grens gaan vormen tussen 

Utrecht en De Bilt. Zo komt het dat 

we die buitenissige naam zien para-

deren in oficiële gedrukte stukken 
als de Memorie van Toelichting bij 

het wetsontwerp van 1951, in het 

Voorlopig Verslag van de Tweede 

Kamer en in de Memorie van Ant-

woord van minister Beel dat op de 

Biltenaar een wat koddige indruk 

maakt. 

Een wet tot wijziging van de grens 

tussen Utrecht, De Bilt, Bunnik en 

Zeist heeft het gehele Universiteits-

centrum binnen Utrechtse gren-

zen gebracht. Hierdoor vormt het 

‘Laantje van Toon van Scherpen-

zeel, of wat daar nog van over is 

met ingang van 1 januari 1975 dan 

ook geen grens meer tussen Utrecht 

en De Bilt.

Uithof

Boerderij De Uithof is de naamge-

ver van het universiteitscentrum. 

De oorsprong gaat terug naar de 

middeleeuwse tijd toen de uitho-

ven rondom klooster Oostbroek 

werden gevestigd. Vanaf 1699 tot 

1960 was de boerderij in particu-

lier bezit. De boerderij staat op 

de hoek van de Toulouselaan, de 

Zandlaan en Bolognalaan. Tot eind 

jaren tachtig was de proefboerderij 

van veeartsenij van de Universiteit 

Utrecht er gevestigd. Toen was het 

adres Toulouselaan 1; inmiddels 

is het nummer 45. Nadat KDV De 

Kleine Kikker nog maar 3 maan-

den in deze hoeve gevestigd was, 

brandde de oude boerderij uit, eind 

januari 2004. Herstelplannen wer-

den gemaakt, maar het duurde tot 

in de loop van 2005 voordat daad-

werkelijk gestart kon worden met 

de renovatie. De herbouw werd in 

de loop van 2006 afgerond en op 

23 september 2006 kon Dick Bruna 

de oficiële heropening verrichten.  
De voormalige boerderij was oor-

spronkelijk een van de ‘uithoven, 

(boerderijen) van het Benedictijner 

mannenklooster Oostbroek (broeck 

= moerasland). Er waren meer uit-

hoven, zoals ook die van vrouwen-

klooster. Men trof ze aan op de plek 

van het huidige Beerschoten, in 

Dijnselburg in Zeist en in de buurt-

schap Hees bij Soest. Deze uitho-

ven werden met behulp van leken 

geëxploiteerd door een of meer jof-
fers. De uithoven zorgden voor de 

bevoorrading van Vrouwenkloos-

ter en werden apart bestuurd onder 

uiteindelijke verantwoordelijkheid 

van de keldermeesteres of econome 

van het convent.

Andere kunne

Het voornaamste deel van dit 

grondbezit stamde al uit de vroege 

veertiende eeuw. Het lag tussen 

Overhees, Soest, Zeist, De Bilt en 

de Vuursche en maakte een derde 

uit van het totale grondbezit. Het 

bleek een twistappel bij uitstek.  

Verder is het aardig te weten dat 

de Uithof-boerderij in het midden 

van de 19e eeuw in handen was 

van Anthony van Scherpenzeel. De 

huidige Zandlaan overgaand in de 

Bisschopssteeg, was naar hem ver-

noemd: het ‘Laantje van Toon van 

Scherpenzeel’. In de jaren 1920 en 

daarna bekend als de ‘Lovers lane’ 

en hangplek van de Biltse jeugd. 

Daar nam de plaatselijke bevolking 

aanstoot aan en resulteerde al met 

al in een algemene politieverorde-

ning, waarin was opgenomen dat 

het verboden was ‘…in gezelschap 

van iemand van de andere kunne 

te zitten of te liggen op of aan de 

openbare weg gelegen ten zuiden 

van de Utrechtse weg...’. Toen 

daarop in de Haagse Courant een 

spotprent verscheen met een Opoe 

hand-in-hand wandelend met haar 

kleinzoon, is de verordening aan-

gepast door een uitzondering te ma-

ken voor ‘gehuwden dan wel bloed-

verwanten in de eerste of tweede 

graad’. Het bord heeft er gehangen 

tot aanstalten werd gemaakt voor 

de bouw van het universiteitscen-

trum en dat was rond 1960.

Het Laantje van Toon van Scherpenzeel

Samengesteld door Henk van de Bunt

Ergens in de buurt van de Weg naar Rhijnauwen lag in de vorige eeuw een landelijk weggetje, 

dat de familiaire naam droeg van ‘Laantje van Toon van Scherpenzeel’. Tenminste, zo werd  

het genoemd. Oficieel had het geen naam en de enige woning die er aan lag, de boerderij  
‘De Uithof’ van genoemde Van Scherpenzeel, was genummerd Hoofddijk 45a,

(Hoofddijk is de oficiële naam voor de Oostbroekselaan). 

In het Tijdschrift Oud-Utrecht 

publiceerde gemeentesecretaris 

Pieter Helbert Damsté (1902-

1985) en gedurende bijna 50 jaar 

actief als onderzoeker en schrij-

ver van de Biltse geschiedenis in 

1974 en 1975 een aantal artike-

len over ‘Vreemde straatnamen 

in De Bilt’. In één ervan wordt 

verhaald over een gedeelte van 

De Bilt, dat thans deel uitmaakt 

van het Utrechtse universitaire 

grondgebied. 

Een zoektocht in oude kranten in 

de Koninklijke Bibliotheek in ’s 

Gravenhage naar de genoemde 

spotprent bleef zonder resultaat.

Henk van de Bunt

Tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw was de proefboerderij van 

veeartsenij van de Universiteit Utrecht in boerderij de Uithof gevestigd. 

Nadat KDV De Kleine Kikker nog maar 3 maanden in deze hoeve 

gevestigd was, brandde de oude boerderij uit, eind januari 2004.

Boerderij De Uithof is de naamgever van het universiteitscentrum. 

(foto oktober 2012)

Voordat de campagne daadwerke-

lijk van start gaat, komt er eerst een 

vrachtwagen langs om bladhopen 

op te laden. De bladhopen mogen 

niet tegen bomen aanliggen omdat 

de bomen hierdoor beschadigingen 

kunnen oplopen. Daarnaast wordt 

geadviseerd auto in de week dat 

de bladzuigers actief zijn tijdelijk 

elders te parkeren. De gemeente 

vraagt ook om overhangend groen 

uit de tuin tijdig te snoeien. Dit 

maakt het opruimen van blad mak-

kelijker. 

Eén keer

De bladcampagne komt maar één 

keer langs, aanbieden van blad 

wanneer de campagne al is geweest 

is dus niet toegestaan en wordt ook 

niet meer opgehaald. Op de door-

gaande wegen kan de bladcampag-

ne voor oponthoud zorgen. Daarom 

wordt zo veel mogelijk buiten de 

spitsuren op deze wegen gewerkt. 

Voor de veiligheid worden daarbij 

veiligheidsmiddelen en verkeers-

signaleringen ingezet. 

Informatie

Kijk op www.debilt.nl voor de rou-

te. Voor vragen of meer informatie 

kunt u contact openen met Ton van 

de Brink via (030) 228 94 11 of 

brink@debilt.nl. Bladeren kunnen 

ook erg nuttig zijn. Het blad biedt 

namelijk een ideale bescherming 

aan bollen, planten, kleine dieren 

en insecten tijdens de wintermaan-

den en voorkomt het uitdrogen van 

de bodem. Waar het kan, kunt u de 

bladeren dus ook gewoon laten lig-

gen. Uiteraard is het blad ook ge-

schikt om compost van te maken. 

Hiervoor zijn composttonnen in de 

handel, deze zijn o.a. verkrijgbaar 

bij tuincentra.

Herfst in De Bilt
Op maandag 4 november gaat de gemeentelijke bladcampagne weer van start.

Voordat de bladcampagne aanvangt, heeft men de mogelijkheid om blad uit de tuin

in de berm te deponeren. Dit is toegestaan vanaf ongeveer één week voordat de

campagne in de onderhavige straat komt. Hiervoor is een speciaal schema opgesteld. 

Aanwonenden kunnen er voor zorgen, dat straatgoten en -putten vrij van 

bladafval blijven zodat het ‘herfstwater’ onbelemmerd afgevoerd kan worden.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
De Biltse politiek houdt ons aan het lijntje

Een klein half jaar geleden presenteerde het College van B. en W. een 

plan voor een nieuw zwembad in combinatie met een zalencentrum en 

sporthal voor een vast bedrag van 1,1 miljoen euro per jaar. Veel geld 

maar toch: een creatieve oplossing voor drie problemen: het afgeschre-

ven en onveilige zwembad Brandenburg, de verouderde H.F. Witte-hal 

en de onzekere inanciële vooruitzichten voor de komende jaren.
Op GroenLinks/PvdA na stemde echter de hele gemeenteraad tegen. 

Daarmee nam de raad een zware verantwoordelijkheid op zich, want 

wat is het alternatief wanneer het huidige zwembad straks dicht moet? 

Voor een partij als de VVD is dat geen punt: wie niet beschikt over 

een zwembad in de achtertuin, moet maar naar de Biltse Hoek of naar 

Utrecht.

Inmiddels hebben meer dan 2200 mensen via een handtekeningenactie 

laten weten dat ze vinden dat De Bilt niet zonder zwembad kan. De 

andere partijen hebben het er dan ook moeilijk mee en kondigden aan 

met een alternatief te komen. Daarbij schuiven ze wel, onder het motto 

´Wie dan leeft, wie dan zorgt’, het probleem van het H.F.Witte-centrum 

op de lange baan. 

Het alternatief laat echter op zich wachten. Beter de Bilt beweerde voor 

weinig geld een nieuw zwembad te kunnen bouwen. Maar hoe duur-

zaam ook, zo’n zwembad verbruikt nogal wat water en het moet in de 

winter natuurlijk wel verwarmd worden.  Het zal ook iedere dag moeten 

worden schoongemaakt. En wie gaat straks de kaartjes verkopen of als 

badjuf of – meester toezien op de veiligheid? Daar heeft de SP dan wel 

weer een oplossing voor. Een paar weken voordat het kabinet met de 

‘participatiemaatschappij´ op de proppen kwam, liet de partij in een 

reclamefolder weten dat het zwembad wel gerund kan worden door ‘de 

mensen zelf’. Welke mensen zijn dat en doen die dat dan allemaal voor 

niks?

En zo houdt de Biltse politiek ons aan het lijntje met allerlei vage plan-

nen. Nu wil Beter de Bilt ineens weer dat het nieuwe zwembad bij de 

Kwinkelier wordt neergezet. En wat kost dat dan wel niet? 

Ik zou zeggen: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Want wat 

was er eigenlijk zo slecht aan het eerdere voorstel van wethouder Mit-

tendorff namens het College? Wordt het niet hoog tijd dat de gemeente-

raad alsnog tot inkeer komt en het voorstel overneemt?

Henk Zandvliet, Bilthoven
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Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl
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posters
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vertrouwd en prettig dichtbij

 

Opheffings-
leegverkOOp
dagelijks vanaf 

10.00 tOt 18.00 uur!!!
(maandag gesloten)

Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035 - 582 3668
gratis parkeren op eigen terrein

alle dekbedOvertrekken 

50% kOrting!
alle kussens, matrassen 

en bOxsprings 
met hOge kOrtingen

peR 1 jan. 2014 woRdt LinneRie anneLies oveRgenomen

alles mag weg tegen bOdemprijzen 

kOm snel

want 

Op=Op

alles
mag 
weg

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)

KEIHARDE
KORTING
MET DE C1000
SPAARKAART

Pr. Christinastraat 3

3615 AE Westbroek

tel. 0346-28 14 59

fax. 0346-57 32 67

westbroek@vinkwitgoed.nl

www.vinkwitgoed.nl

Openingstijden

Zondag: Gesloten

Maandag: 10.00 t/m 17.00 uur

Dinsdag: 10.00 t/m 17.00 uur

Woensdag: 10.00 t/m 12.30 uur

Donderdag: 10.00 t/m 17.00 uur 

Vrijdag: 10.00 t/m 17.00 uur 

Zaterdag: 09.30 t/m 16.00 uur

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Voorwaarden: aantal spaarkaarten max. 10% van het aankoopbedrag en niet geldig i.c.m. andere acties. 

Koffi e Volautomaat
Severin KV8023
normaal 650 euro

Nu bij inlevering
van 13 spaarkaarten

Wasmachine
Siemens WM16S493NL A+++, 
1600 tpm, koolborstelloos, 8 kg. 
normaal 850 euro

Nu bij inlevering
van 17 spaarkaarten

Van woensdag 

23 oktober t/m 

dinsdag 31 december 

spaart u voor stapelbare 

kortingskaarten bij de 

C1000 op het Maertensplein. 

De kaarten zijn direct inwisselbaar 

t/m vrijdag 28 februari 2014 bij de 

deelnemende winkeliers.

585
euro

765
euro



 De Vierklank 9 30 oktober 2013

Voorzitter Jerry Claessens voert de 

regie over het programma. Op za-

terdag gaat hij het laatst toegetre-

den lid van de loge bevragen over 

zijn beweegredenen om zich aan te 

melden. Cees Ladage is onlangs in-

gewijd als leerling van de loge. 

Hij is gepensioneerd en was werk-

zaam bij het ministerie van onder-

wijs als beleidsadviseur. ‘Ik deed 

mijn werk altijd met mensen die 

elkaar stimuleerden. Als je een 

tijdje gepensioneerd bent loopt het 

netwerk wat terug en dan mis je de 

bevruchting van spiritualiteit van 

andere mensen. De beelden die ik 

in de verschillende aspecten van de 

vrijmetselarij zie en beleef, en de 

open houding spreken me erg aan. 

Dat was de hoofdmotivatie om me 

bij de loge aan te melden.’

Vertrouwen

‘Ik merk soms dat mensen nieuws-

gierig zijn naar het fenomeen vrij-

metselarij, maar er wel bepaalde 

vooroordelen bij hebben’, aldus 

Jerry Claessens. ‘Wij proberen dan 

duidelijk te maken dat er absoluut 

geen geheimzinnigheid is. We heb-

ben wel geheimen, zo weet je als 

leerling niet hoe het rituaal is van 

de gezel en als gezel weet je dat niet 

van de meester. Dat moet je zelf 

gaan beleven en doormaken. 

Verder hebben we een vertrouwens-

relatie met elkaar, en om te kun-

nen bouwen moet je vertrouwen.  

We zijn de belichaming van een 

ruwe steen en willen uiteinde-

lijk een kubieke steen worden. 

Dat is het ideaal, en het hoge  

doel is een beter mens te worden.’ 

Levenshouding

Cees Ladage heeft als uitgang-

standpunt: verbeter de wereld en 

begin bij jezelf. ‘Ik wil betrouw-

baar zijn en niet achter de rug van 

mensen om manipuleren. Als ik 

geen mensen om me heen heb die 

me voeden, is er geen verbetering 

van mezelf.’ Bij de vrijmetselarij 

vindt hij die mensen. Jerry Claes-

sens noemt het een bijzondere uit-

daging om het gedachtegoed en de 

levenshouding van de vrijmetselarij 

toe te passen in het profane leven.  

De vrijmetselarij is ontstaan in 

Schotland bij de bouw van de  

kathedralen. De opvattingen van 

de Schotse verlichting, dat de 

mens zelf mag bepalen wat hij wil  

denken en moet kunnen kiezen door 

wie hij geregeerd wordt, zijn ook de 

uitgangspunten bij de vrijmetselarij. 

Open Dagen De Ster in het Oosten 
door Guus Geebel

‘Vrij worden, Vrij zijn!’ is het thema van de Open Dagen die de vrijmetselaarsloge De Ster

in het Oosten op zaterdag 2 en zondag 3 november houdt in Huize het Oosten, Jan Steenlaan 25 

Bilthoven. Van 13.00 tot 17.00 uur kunnen belangstellenden kennismaken met de loge.

Er is een uitgebreide expositie en ook de ruimte waarin ritueel wordt gewerkt is toegankelijk. 

Over het thema van de dagen houdt Jan Prins een korte inleiding.

Cees Ladage is het laatst toegetreden lid van de loge De Ster in het Oosten.

Infodag bij 
Beterlopenwinkel

Goed schoenadvies begint met een analyse van uw voeten. Dat gebeurt 

eventueel door eerst een digitale afdruk te maken van de voet, eventuele 

stand- of drukproblemen komen zo letterlijk en iguurlijk aan het licht. 
De voetkundig adviseur meet vervolgens de huidige schoenen van bin-

nen en buiten. Het bepalen van de juiste schoenmaat is essentieel voor 

het loopcomfort, even belangrijk zijn de voetboog en het model voet.

Bij de George In der Maur Beterlopenwinkel worden de voeten daarom 

aan een kritisch oog onderworpen. Aan de hand van de bevindingen en 

wensen wordt er vervolgens gekeken welke schoen en inlay het best 

past. Op 13 november is er een FinnComfort demo dag in de George In 

der Maur Beterlopenwinkel aan de Kon. Wilhelminaweg 497 in Groe-

nekan. 

George In der Maur Beterlopenwinkel heeft de ervaring, dat voet-

klachten bijna altijd én effectief te verhelpen zijn. Tijdens deze infodag 

van 10.00 - 16.30 uur krijgt u uitgebreide uitleg over de maakwijze 

van FinnComfort én een persoonlijk advies op maat door Daniella  

(FinnComfort consulente). Bovendien ontvangt elke klant een attentie 

na zijn bezoek.

Met de SDO
naar ‘Beeld en Geluid’

Wie kent niet het gebouw van Beeld en Geluid met haar gekleurde ra-

men en wie is niet nieuwsgierig wat daar allemaal te zien en te beluis-

teren is. Van die mogelijkheid kunt u nu gebruik maken door u aan te 

melden en mee te gaan met de Stichting de Dag van de Ouderen. 

Als laatste uitstapje van het jaar 2013 brengt de SDO op 28 nov.2013 

een bezoek aan het Ned. Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum. 

Laat u verrassen door wat u te zien en te horen

krijgt en meld u aan bij Mevr. A. Stijlaart Koningin Julianalaan 21 

Maartensdijk tel.0346 214749, Mevr. G. Verkuil Hessenweg 77, De 

Bilt tel. 030 2202701 of Dhr. H. v. d. Loo, Geelgorslaan 124 Bilthoven 

tel.030 2253588. Opstappen kan in De Bilt, Dr. Letteplein om 12.30 

uur; Bilthoven, De Koperwiek, Koperwieklaan om 12.45 uur en Maar-

tensdijk, Dijckstate, Maertensplein om 13.00 uur.

De kosten bedragen 5 euro p.p. Er is ruimte en plaats in Hilversum voor 

50 personen. S.v.p. naam, adres, tel.nr en opstapplaats schriftelijk op 

één van de genoemde adressen bezorgen. Inschrijving op volgorde van 

binnenkomst. Bij ‘overtekening’ wordt het geld geretourneerd. 

Internetcafé Maartensdijk 
over tablets

Internetcafé Maartensdijk heeft plaatsgenoot Lout Bracke bereid ge-

vonden om voor belangstellenden uit de doeken te doen hoe tablets, zo-

als iPAD en Galaxy ‘werken’ en hen wegwijs te maken in ‘tabletland’. 

Niet alleen theoretisch, maar ook praktisch; dus met demonstratie en 

vraag en antwoord. Belangstellenden ontvangen een ‘hand-out’, die 

kan helpen bij het kiezen van een tablet.

De presentatie vindt plaats op woensdag 6 november a.s. van 14.00 tot 

16.00 uur in Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk. Er wordt 

(voor 2 euro) voor kofie of thee en na aloop een glaasje en een ‘knab-

beltje’ gezorgd. Info: Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96. 

Tel. 0346 214161 en/of maartensdijk@mensdebilt.nl 

Geïnteresseerden zijn van harte uit-

genodigd het programma, of een 

deel daarvan, bij te wonen. Ook 

organiseert het instituut een gedich-

tenwedstrijd waarbij een speciale 

vakjury de gedichten jureert. 

Deuren open

‘Wat begon als onderzoeksinstituut 

groeide uit tot een volwaardige zor-

ginstelling die psychologische zorg 

bij kanker aanbiedt. In de 25 jaar 

dat wij ons werk doen, is gebleken 

hoe groot de behoefte aan deze zorg 

is. Wij helpen ruim 1.000 nieuwe 

cliënten per jaar die onze zorg met 

gemiddeld een 8,5 waarderen”, al-

dus directeur Bram Kuiper. Om dit 

te vieren, en de regio de gelegen-

heid te geven om kennis te maken 

met het instituut, opent het HDI op 

zaterdag 23 november haar deuren. 

Tussen de programmaonderdelen 

door vertellen medewerkers meer 

over hun werk en laten zij het pand 

zien. In verband met de organisatie/

catering verzoeken wij geïnteres-

seerden zich vooraf aan te melden 

door een mail te sturen naar com-

municatie@hdi.nl’. 

Gedichtenwedstrijd

Veel mensen krijgen te maken met 

de ziekte kanker; hetzij zelf of 

van zeer dichtbij. Wat betekent de 

ziekte voor u en waar haalt u hoop 

en inspiratie vandaan? Het Helen 

Dowling Instituut nodigt u van har-

te uit om hier een gedicht over te 

schrijven. U kunt uw gedicht (o.v.v. 

naam, e-mailadres, telefoonnum-

mer, leeftijd) tot en met donderdag 

14 november sturen naar communi-

catie@hdi.nl. 

Een speciaal geformeerde vakjury 

maakt de nominaties op vrijdag 

22 november bekend. Tijdens het 

jubileum op 23 november worden 

de winnaars (1e, 2e en 3e prijs) be-

kendgemaakt. Zij maken kans op 

mooie prijzen en de hoofdwinnaar 

mag zijn/haar gedicht voordragen.

Helen Dowling Instituut
organiseert gedichtenwedstrijd 

Op zaterdag 23 november viert het Helen Dowling Instituut (HDI)

aan de Prof. Bronkhorstlaan 20 in Bilthoven haar 25-jarig jubileum.

Om stil te staan bij deze mijlpaal, organiseert het HDI een feestelijke bijeenkomst

met korte lezingen en de mogelijkheid om met medewerkers in gesprek te gaan.

Het fraaie pand van het Helen Dowling Instituut (HDI) aan de Prof. Bronkhorstlaan.



Extra Jazzdance bij WVT
WVT organiseert per direct twee extra uren 
Jazzdance voor kinderen en tieners:

Leeftijd 7 t/m 10 jaar    vrijdag 15.30-16.30 
uur kosten € 27,- per kwartaal
Leeftijd 11 en 12 jaar    vrijdag 16.30-17.30 uur 
kosten € 33,- per kwartaal

Voor informatie en inschrijving kan op 
 contact opgenomen worden met de 
 administratie van WVT op 030 2284973.

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, 030 2284973

www.vvsowvt.nl

Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96
3738 GR Maartensdijk
Tel: 0346-214161

info@mensdebilt.nl                  www.mensdebilt.nl

Cursus digitale fotobewerking
U leert digitale foto’s te verbeteren. Het aanpassen van hel-
derheid, kleur en scherpte, krasjes en rode ogen verwijde-
ren. Daarnaast het maken van kaarten, cd- en dvd-hoesjes 
en uitnodigingen. Verder wordt er aandacht besteed aan het 
printen van de foto’s en het gebruik van uw camera.  
Deze cursus, van 6 lessen, start op dinsdagmiddag 
12 november 2013.  Kosten: € 90,00. 

Introductiecursus iPAD 
U leert de iPAD te bedienen, te zoeken op het internet, email 
ontvangen en versturen + werken met Skype.
Breng uw eigen iPAD mee met een werkend account voor 
email. Zonder voorkennis kunt u deelnemen aan deze cursus.
Dringend gewenst dat u de gegevens van de iPAD instel-
lingen meebrengt naar de cursus. Start: maandagmiddag 
11 november 2013. 4 lessen € 75,00 (incl. cursusboek)

Computercursus, Beheer en Onderhoud voor Windows 7
Wat u leert in 4 lessen: 

De PC in goede conditie houden en voorkomen dat deze 
trager gaat reageren. Kleine problemen oplossen en de be-
langrijkste instellingen configureren. Uw informatie struc-
tureren en veilig opslaan + de beveiliging zo goed mogelijk 
waarborgen. Ruime ervaring noodzakelijk. 
Start maandagmorgen 25 november 2013. Kosten: € 65,00.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Ondernemen moet wel leuk blijven...

Met o.a. rosbief, kaas en salami. Ca. 20 minuten in de oven op 150ºC

ITALIAANS GEBRAAD .....................100 GRAM € 1,98

Van ons bekende varkensvlees: naturel of gemarineerd

VARKENSHAASFILETLAPJES .....100 GRAM € 1,35

Bakken als biefstuk. Lekker gemarineerd & gekruid

BRAZILAANSE STEAKS .................... 4 STUKS € 7,00

Met een randje. Ouderwets lekker om te stoven; ca 2 tot 2½ uur

RUNDERBORST LAPJES ................ 500 GRAM € 4,75

Uit onze panklaarhoek: met ham & kaas gevuld

BOOMSTAMMETJES ............................ 3 STUKS € 3,30

Uit onze specialiteitenhoek:

met o.a. biefstuk, lente ui, kastanje champignons & knoflook

BIEFSTUKPANNETJE ........................100 GRAM € 2,15

Iets aparts voor de kenners. Kort en fel bakken

LAMSCHOPS ...........................................100 GRAM € 2,98

Uit onze wildhoek:

lekker met rode wijn kaneelsaus. Bakken als biefstuk!

WILDE EENDENBORSTFILET ....100 GRAM € 3,75

Lekker bijzonder. Met o.a. varkensfilet, mosterd & ui

ZWIEBELSTEAKS .................................100 GRAM € 1,45

Uit onze traiteurhoek: met veel vlees.

Alleen nog maar warm maken!

HAZENPEPER .........................................100 GRAM € 2,15

Met goud bekroond. Grof of fijn?

ROOKWORST ........................................... 3 STUKS € 6,75

Sonja proef. Mals & mager, kort bakken; ca 2 minuten

KALKOENFILETSCHNITSELS ....100 GRAM € 1,25

Lekker beleg. Gezouten en gegrild. Iets aparts

ZWEEDS GEBRAAD ...........................100 GRAM € 1,98

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 2 november. Zetfouten voorbehouden.

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen 
eten, bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

Op zoek naar een afwisselende baan?
Voor ons bediende ESSO-benzinestation 

met LPG-verkooppunt en shop zijn wij per 

direct op zoek naar een 

Actieve part-time medewerker 
(circa 30 uur per week)

om ons team te komen versterken. 

Je hebt gevoel voor service en kwaliteit en 

kunt onze klanten optimaal bedienen.

Wij bieden een marktconform salaris, 

afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

Spreekt dit je aan? Maak snel een afspraak 

met Dick van Essen, tel. 0346-213144

Autobedrijf

Van Woudenberg BV
Dorpsweg 134    Maartensdijk

Tel. 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst!

     

Ga mee met 

De Dagtochten  
Specialist! 

 Veluwetocht   
13 november - € 29,- 

Een mooie tocht over de Veluwe. Onderweg geniet 

u van koffie met gebak en een erwtensoepmaaltijd. 
 

 Genieten in de Biesbosch   
15 november - € 45,-  

Een heerlijk dagje Biesbosch! In de ochtend krijgt 

u een welverdiend kopje koffie met gebak. Tijdens 
de boottocht wordt u verrast met een lunch. 

 

 Orchideeënhoeve  
09 december - € 37,- 

Geniet van de Orchideeëntuin geheel in kerstsfeer! 

Deze dag is niet compleet zonder koffie met  
cakegebak, lunch en een presentje! 

 

Opstapplaatsen: 

Maartensdijk, Bilthoven, De Bilt en Zeist. 

Reserveringen en/of aanvraag brochure: 

020-4610047 of info@dds-amsterdam.nl 

Zelfbediening in de oranje tent

Bij Johan & Esther groente & fruit

Dat scheelt een linke duit!

Iedere vrijdag op de markt in Bilthoven.

Wij zijn verhuisd naar 
het midden van de markt 

Prei  1kilo € 0,49

Spruiten 1kilo € 0,59
(Bredase)

Bananen  1kilo € 0,69
aanbieding alleen geldig op vrijdag 1-11-2013

Uw verfspecialist in de regio
Bij ons kunt u terecht voor al uw schildersbenodigdheden en 

advies maar ook voor de verhuur van steigers en ladders

maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00

zaterdag van 09:00 tot 13:00 

Rembrandtlaan 7, 3723 BG Bilthoven

T: 030 2000 212  E: info@verhuisbilthoven.nl
www.verfhuisbilthoven.nl

       /VerfhuisBilthoven
Onderdeel van: Schildersbedrijf Corn. de Groot ‘kwaliteit sinds 1965’

  

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

- Specials -
Hertenpeper met puree 
rode kool en stoofpeertje  € 12,50 

In de roomboter gebakken 
sliptongetjes  € 12,50
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Veilig de winter door met hulp van de 

autobedrijven op Autoboulevard De Bilt 

Winterbanden
Vanaf een temperatuur van 7 graden zijn 
winterbanden effectief. De wegligging is 
beter en de remweg is korter. Omdat het 
proi el van de winterbanden dieper en het 
rubber zachter is voeren de banden water 
en sneeuw beter af waardoor aquaplaning 
wordt voorkomen.
 
Handrem
Bij strenge vorst is het verstandig niet de 
handrem te gebruiken. Deze kan name-
lijk vastvriezen, waardoor uw auto als het 
ware op slot staat. Pas wanneer het me-

chanisme onder uw auto is ontdooid, kunt 
u de handrem loskoppelen en gaan rijden. 
Dit kan enige tijd in beslag nemen. U kunt 
in de winter beter de auto bij parkeren 
in de eerste versnelling laten staan. Dit 
is hetzelfde effect als de handrem, maar 
zonder het risico van bevriezing.
 
Bezoek frequent Carwash Larenstein
Rijd regelmatig met de auto door de was-
straat in de winter. Het strooizout zorgt 
voor aantasting van uw carrosserie en kan 
roest veroorzaken. Ga zeker niet zelf met 
de hand de auto wassen, om het daarna 

op te laten drogen. Een goede vorst zorgt 
dan alsnog voor vastvriezen van (essen-
tiële) onderdelen.
 
Wat kunt u zelf doen?
 
Sproeivloeistof
Vul het reservoir van de sproeivloeistof 
met vloeistof waar antivries in zit. Deze 
moet bestand zijn tegen temperaturen tot 
-30 graden.

Kleding/dekens
Leg altijd extra kleding en warme dekens 
in de auto. Als u met pech langs de weg 
staat koelt de auto snel af.
 
De wintercheck
Bij deze autobedrijven kan de auto wor-
den gecontroleerd op een aantal pun-
ten. De kosten voor een wintercheck zijn 
verschillend per garage. De besparing op 
eventuele winterongemakken is te allen 
tijde groter dan de kosten van de winter-
check. 
U kunt uw auto onder meer laten contro-
leren op

•  de banden, (omwisselen naar winter-
banden)

• remmen
• ruitenwissers
• verwarming
• carrosserie
• uitlaat
• vloeistoffen
• elektrisch systeem/accu
• sloten en portieren (inclusief rubbers)
• verlichting

Autokrant De Bilt

Stam Opel BilthovenAuto LarensteinRenault Bochane BilthovenBroekhuis De Bilt 

Van Markus AutoschadeCarwash LarensteinAutobedrijf de Rooij

Wat voor weer het buiten ook is? Bij Carwash Larenstein sta je altijd binnen je auto 
te reinigen. 7 dagen per week geopend en makkelijk bereikbaar.

3e editie

Verkerk Volvo
Bilthoven

Bandenlabel leeft 
niet bij consument’

Het vorig jaar geïntroduceerde banden-
label is vrijwel letterlijk aan de consu-
ment voorbij gegaan. Negentig procent 
van de ruim 2.000 ondervraagden zegt 
het bandenlabel niet te kennen, zo blijkt 
uit onderzoek van verkeerspsycholoog 
Dr. A. Heino.

Het Europese bandenlabel is in het leven 
geroepen om milieubewust gedrag te 
bevorderen en de verkeersveiligheid te 
verbeteren.

Volgens Eugène Moerkerk, binnen RAI 
Vereniging verantwoordelijk voor de 
voorlichting van het bandenlabel, moet 
er snel iets gebeuren. “Zoals het er nu 
naar uitziet, schiet het bandenlabel zijn 
doel voorbij. Voor particulieren blijft de 
laagste prijs het belangrijkste aankoop-
criterium, terwijl wagenparkbeheerders 
vooral de banden aanschaffen die al wa-
ren gemonteerd.”

BRON: Autorai Vereniging

Tijdens de winter zijn de omstandigheden een stuk zwaarder voor de auto door de lage temperaturen, gladheid en 

pekel. Daarnaast is het altijd weer even wennen om in de sneeuw te rijden. Een goede voorbereiding kan onaange-

name verrassingen voorkomen. Bereid uw auto dan ook voor op de koude wintermaanden en bezoek daarvoor één 

van de  autobedrijven op Autoboulevard De Bilt.



Kijk voor meer informatie en aanbiedingen op www.stamopel.nl of bel met ons Klant Contact Centrum op 030-2411515.

SPECIAAL VOOR OPELS VAN 10 JAAR EN OUDER.

20% KORTING OP 
REPARATIE EN ONDERHOUD.

Wij besteden graag tijd en aandacht aan elke  Opel. Dus ook als uw Opel 

ouder is dan 10 jaar. Daarom hebben wij voor uw Opel ouder dan 10 jaar 

een exclusieve aanbieding: u ontvangt nu 20% korting op originele Opel 

onderdelen en arbeidsloon wanneer u uw Opel bij uw Opel dealer laat 

repareren of onderhouden.

Introductievoordeel 
tot wel € 1.595,-

Opel doneert € 1 per aangeschaft Winterplan tijdens de NOTD.

Kom langs voor de GRATIS 18-PUNTENTEST

 ...zijn echt alle Opels welkom.

8 inch touchscreen met 20% bijtelling.

DE NIEUWE OPEL INSIGNIA

20% bijtelling

Stam Opel Utrecht  Meijewetering 1, 3543 AA, (030) 241 15 15

Stam Opel Nieuwegein  Parkerbaan 12, 3439 MC, (030) 604 78 20

Stam Opel Bilthoven C. de Haasweg 88, 3721 TK, (030) 264 34 34

 @stamopel

 stamopeldealers

Volg ons op:

www.stamopel.nl

ZATERDAG 2 NOVEMBER OP DE 
NATIONALE OPEL TESTDAG…

Dynamisch design en grensverleggende technologie. Dat is de nieuwe Insignia. 

U bent altijd en overal connected dankzij het unieke IntelliLink systeem 

met onder andere 8 inch touchscreen, touchpad met schrijfherkenning, 

satellietnavigatie voor heel Europa, inclusief snelheidssignalering en app 

support. De nieuwe Insignia is leverbaar vanaf 

€ 27.995,- met een ruime keuze aan effi ciënte motoren, 
ook met 20% bijtelling. Kom nu kennismaken 

in onze showroom.



Lezers belonen Opel Ampera met ‘eCar Award 2013’

In 2010 won de revolutionaire Opel Ampera de kersverse ‘eCar Award’ als ‘Innovatie 
van het jaar’ en in 2011 werd de in serie geproduceerde auto uitgeroepen tot ‘eCar 
van het jaar’. Nog geen twee jaar na zijn debuut behoort de Ampera tot de eerste 
evergreens in het elektrische autosegment: meer dan 13.000 lezers van de tijdschrif-
ten Auto Bild en Auto Test verkozen de Ampera tot ‘beste algemene concept’ boven 
nog 15 andere ‘eerste evergreens’ op het vlak van elektrische mobiliteit. 

Op de autoshow IAA van Frankfurt ont-
ving Opel CEO Karl-Thomas Neumann 
persoonlijk de felicitaties van hoofdredac-
teuren Bernd Wieland(Auto Bild) en Olaf 
Schilling (Auto Test).

“Het toonaangevende aandrijvingscon-
cept van onze Ampera wist van meet af 
aan te overtuigen,” zei Dr. Karl-Thomas 
Neumann tijdens de prijsuitreiking. “Dat 
de Ampera nu al beschouwd wordt als 
‘evergreen’ en dat de lezers hem kozen als 
beste algemene concept, bewijst dat de 
technologische combinatie van elektrische 
aandrijving en onbeperkte actieradius niet 
alleen goed ontvangen wordt, maar ook 
in de praktijk standhoudt.”

Opel Ampera: 
elektrische mobiliteit voor alledag
De Opel Ampera is de eerste elektrische 
auto die de rijgewoonten van zijn be-
stuurder niet verandert. Een uniek lithi-
um-ionbatterijpakket van 16 kWh voedt 
een geavanceerde 111 kW/150 pk ster-
ke elektromotor en laat na een volledige 
laadbeurt een gemiddeld rijbereik toe van 
maximaal 80 km, puur op elektriciteit en 
zonder uitstoot – afhankelijk van het ter-
rein, de rijtechniek en de temperatuur. 
Wanneer de batterij haar minimumlading 
heeft bereikt, wordt het vermogen naad-
loos naar de elektrische aandrijving omge-
zet, vanuit een generator die wordt aan-
gedreven door een benzinemotor. Zo is op 
één laadbeurt en één tank een totaal be-
reik van meer dan 500 kilometer mogelijk. 

Uiteraard is veel opladen en weinig tan-
ken de uitdaging voor iedere bestuurder, 
waardoor de uitstoot tot een minimum 
beperkt wordt. Het elektrische aandrijf-
systeem van de Ampera levert een onmid-
dellijk koppel van 370 Nm, waarmee de 

auto in minder dan tien seconden vanuit 
stilstand naar 100 km/u kan accelereren 
en waarmee hij een topsnelheid van 161 
km/u haalt.

De Ampera kent 0% bijtelling bij ge-
combineerd zakelijk en privégebruik en 

is vrijgesteld van wegenbelasting. Daar-
naast is er voor ondernemers een aantal 
zeer aantrekkelijke belastingvoordelen bij 
aanschaf. De Opel Ampera is dit jaar nog 
volop leverbaar, zodat optimaal van de 
belastingvoordelen kan worden geproi -
teerd in Nederland.

Gratis Bi-Fuel LPG-installatie bij aanschaf nieuwe Opel

Wie tussen 1 oktober en 31 december voor een nieuwe Opel kiest en graag op LPG 
wil rijden, krijgt gratis een Bi-Fuel installatie. Dat levert direct een voordeel op dat 
kan oplopen tot € 2.100,-, afhankelijk van het gekozen model. En na levering van 
de auto blijft het voordeel oplopen, want dankzij de ingebouwde LPG-installatie be-
spaart de berijder vervolgens tot wel een euro per liter aan de pomp. Opel is de enige 
aanbieder van een dergelijk breed gamma aan modellen met een af-fabriek LPG-in-
stallatie en gezien het succes van de campagne (onder meer tijdens Opels Big Event 
in de eerste week van september) wordt deze nu verlengd tot het einde van dit jaar. 

De Bi-Fuel actie van Opel geldt voor de 
Corsa, de Meriva, de Astra (zowel de 
vijfdeurs als de Sports Tourer) en de Za-
i ra Tourer. Al deze modellen zijn in Bi-
Fuel uitvoering voorzien van een sterke 

en zuinige EcoFLEX-motor, die zowel 
op benzine als op LPG loopt. Deze Bi-
Fuel installatie is af-fabriek ingebouwd, 
wat diverse voordelen biedt. De gastank 
neemt geen bagageruimte in, doordat hij 

in de Opel-fabriek keurig op de plek van 
het reservewiel is weggewerkt. Dit ga-
randeert een hoogwaardige afwerking en 
betrouwbare techniek, inclusief volledige 
fabrieksgarantie.

Flinke besparing
Overschakelen naar LPG gaat automa-
tisch maar kan ook eenvoudig via de op 
de middenconsole gemonteerde LPG-

knop worden bediend. Aan de pomp 
levert dat relatief veel voordeel op, aan-
gezien LPG in Nederland tot een euro 
per liter goedkoper is dan benzine. Dat 
levert in het geval van een volle tank bij 
de Corsa al een besparing op van € 27,. 
De Corsa en Meriva Bi-Fuel proi teren 
bovendien van slechts 20% bijtelling bij 
zakelijk gebruik.

Soepel overschakelen
De Bi-Fuel motoren van Opel zijn van een 
nieuwe generatie, die soepel overscha-
kelt van benzine naar LPG en eventueel 
weer terug. Bovendien past de motor 
zijn gedrag direct op de andere brandstof 
aan, waardoor hij goed blijft presteren en 
het verbruik en de CO2-uitstoot tot een 
minimum worden beperkt. Berijders van 
een Opel Bi-Fuel kunnen in heel Europa 
tanken bij meer dan 45.000 tankstations.
Voorzitter Kees Goudberg van Stichting 
Autogas Nederland (SAN): “Als auto-
bezitters nu niet overstappen op rijden 
op autogas (LPG) dan weet ik het niet 
meer. Dit is een unieke kans om zonder 
meerprijs in een Opel Bi-Fuel te gaan 
rijden en honderden euro’s per jaar aan 
brandstofkosten te besparen. Dankzij het 
prijsvoordeel van een liter autogas (LPG) 
ten opzichte van een liter benzine is de 
hogere wegenbelasting (MRB) die moet 
worden betaald, in no time terugver-
diend. Daarna is het alleen maar lachen 
aan de pomp”.



powered by Ford EcoBoost

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen 

voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/verkoopvoorwaarden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspeciicaties. Ford lease prijzen 

gebaseerd op 20.000 km/48 mnd. en full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. *Netto bijtelling o.b.v. belastingschijf van 42%. 

Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 16,7-18,9; liter/100 km: 5,3-6,0 ; CO

2
 g/km: 139-159.

AutoVandaag.nl:

Ford S-MAX ECOnetic Lease

Met o.a. • Alcantara lederen bekleding  • Bi-Xenon verlichting  • Ford Keyless Entry 
inclusief Startbutton  • Panoramadak inclusief elektrisch bedienbaar zonnescherm  
• Elektrisch  inklapbare buitenspiegels  • 7-inch touch screen navigatiesysteem  
• parkeersensoren voor en achter  • 8-weg verstelbare stoelen met memory-
functie  Normaal vanaf 52.445,-   Uw voordeel (dus minder bijtelling) 9.055,-

“Een luxe
leasetraktatie”

Nu vanaf 

43.390,-

Via Ford Lease

vanaf 699,- p.mnd. 

Netto bijtelling

vanaf  347,-* p.mnd.

powered by Ford EcoBoost

  Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwij-
deringsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en 
verkoopvoorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspeciicaties.  
Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 20,8; liter/100 km: 4,9; CO2 g/km: 112.

Ford Focus EcoBoost

Uitgerust met de bekroonde ultrazuinige en krachtige 1.0 Ford EcoBoost 
 motor  • Intelligent Protection System met 6 airbags  • Elektronisch 
Stabiliteits Programma (ESP)  Normaal 19.525,-  Inruilpremie 2.000,-

“Volstrekt

geniaal” 

AutoVandaag.nl:

Met de Ford Focus rijdt u in een van de meest 

geavanceerde auto’s. Kies voor innovatieve 

Ford technologieën die gericht zijn op 

veiligheid, duur zaam heid en rijplezier. 

1 jaar gratis 
auto- 

verzekeringp.mnd. met  
Ford Options

Vanaf slechts

199,-

Kenmerken Options-aanbieding:

 Contante Aan- Totaal Vaste debet Jaarlijks Duur  Termijn-
 

Slot- Totaal te
 prijs betaling kredietbedrag rentevoet kostenpercentage overeenkomst bedrag termijn betalen bedrag

 19.525,-  6.917,-  12.608,-  8,9% 8,9% 25 mnd.   199,- p.mnd.  9.832,-  14.608,- 

 De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

14% bijtelling

De Focus is er met:

Nu vanaf
 17.525,-

Ford goed op weg
De sportieve Ford S-MAX en gedistingeerde 
Ford Galaxy zijn sinds hun introductie ver-
reweg de meest verkochte auto´s in het seg-
ment. 

Ford Nederland B.V. vergroot de aantrek-
kingskracht van beide succesnummers met de 
introductie van gloednieuwe Platinum-uitvoe-
ringen. 

Met de meest luxe Titanium als basis, biedt 
de nieuwe Platinum een ongekend rijke stan-
daarduitrusting tegen aantrekkelijk lage vanaf-
prijzen en voor zakelijke rijders een lage iscale 
bijtelling vanaf €336,- per maand*.
 
Platinum: standaard uitgerust met tot €9.855,- 
aan begeerlijke opties

De S-MAX en Galaxy Platinum modellen zijn 
gebaseerd op de luxueuze Titanium en zijn 
daarboven standaard uitgerust met onder-
meer de volgende opties:
 
-  8-weg elektrisch verstelbare voorstoelen 

met memoryfunctie op bestuurdersstoel
-  Premium audiosysteem met 11 luidspre-

kers, inclusief subwoofer
- Achteruitrijcamera
- Navigatiesysteem met 7-inch touchscreen
- Bluetooth en Voice Control
-  Panoramadak
-  Alcantara/lederen bekleding
-  Bi-Xenon verlichting met statische bocht-

verlichting
- Elektrisch verwarmbare voorstoelen
- Elektrisch inklapbare buitenspiegels
- FordPower startknop
- FordKeyless Entry
-   Parkeersensoren in de voor- en achterbum-

per
- USB-aansluiting
 
De meerprijs van bovengenoemde opties voor 
de S-MAX bedraagt normaliter € 9.055,-.

De Galaxy Platinum voegt aan de bovenge-
noemde items de volgende uitrusting toe:

 -  Windsor lederen bekleding i.p.v. leder/al-
cantara

-    Premium audiosysteem met 13 i.p.v. 11 
luidsprekers

De meerprijs van bovengenoemde opties voor 
de Galaxy bedraagt normaliter €9.855,-.
 
Leverbaar als EcoBoost of TDCi
De S-MAX en Galaxy Platinum zijn leverbaar 
als 118 kW sterke 1.6  EcoBoost met hand-
geschakelde zesbak of als 149 kW sterke 2.0 
EcoBoost met PowerShift. Voor de (veelal za-
kelijke) veelrijders biedt Ford de 103 kW sterke 
Platinum ECOnetic Lease 2.0 TDCi die lever-
baar is met een handgeschakelde zesbak of 
met PowerShift automaat.
 
Samenvatting:
•  Ongekend rijk gespeciiceerde uitvoeringen 

van meest verkochte auto´s in segment
•  Zuinige en krachtige EcoBoost benzine- of 

TDCi dieselversies
•  Gebaseerd op luxueuze Titanium en nu 

standaard uitgerust met tot ruim €9.855,- 
aan begeerlijke opties

•  Scherp geprijsd vanaf €38.390,- en netto 
iscale bijtelling vanaf €336,-* per maand

Broekhuis Ford De Bilt 

Weltevreden 12

3731 AL De Bilt

(T) 030 - 221 00 60

broekhuisgroep.nl



DE NIEUWE TRANSIT GENERATIE: 

BETER DAN OOIT!

broekhuisgroep.nl

Broekhuis Ford De Bilt 

Weltevreden 12

3731 AL De Bilt

(T) 030 - 221 00 60

Dat Ford toonaangevend is als het om bedrijfsauto’s gaat, blijkt uit de waardering 

van de ware kenners. Met de Transit Custom en de Transit Connect heeft Ford 

nu al twee winnaars voor 2014 binnen haar range. Tel daar nog eens onze kennis 

en service bij op en de keuze is snel gemaakt: een bedrijfsauto van Broekhuis 

Ford De Bilt. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Dan zien wij u graag bij 

Broekhuis Ford De Bilt, uw Transit Centrum dealer.

Laagste Brandstof verbruik- en onderhoudskosten. Bekroond met prestigieuze awards:
De Nieuwe Transit Connect: International Van of the Year 2014  

De Transit Custom: Bestelauto van het jaar 2014

Is uw Ford 3 jaar of ouder en rijdt u minder dan 15.000 

kilometer per jaar? Dan heeft Broekhuis Ford speciaal 

voor u als Fordrijder de voordelige jaarbeurt.

BROEKHUIS JAARBEURT =
FORD

ASSISTANCE
CARROSERIE

CONTROLE
PERSOONLIJKE

SERVICE

Heeft u interesse? Dan kunt u op www.broekhuisgroep.nl online een afspraak maken.

Reserveert u liever telefonisch, dan kan dat ook. Wij zijn te bereiken op: 

(T) 030 - 221 00 60.
Geen bijkomende kosten: afmelding, EOBD meting,

viergasmeting en roetmeting zijn gratis!

BROEKHUIS FORD
JAARBEURT+APK
VOOR ELK TYPE FORD KOST DEZE BEURT

169,-
INCL. BTW

Broekhuis 
Ford De Bilt:

AFTER SALES 
DEALER
VAN HET JAAR!
De Bilt - Ford Nederland heeft op 4 februari 2013 

bekend gemaakt dat alle 9 Ford dealers van 

Broekhuis de Chairman’s Award 2012 in de wacht 

hebben gesleept. 

In de jaarlijks georganiseerde competitiedoor 

Ford Nederland worden de prestaties van Ford 

dealers op het gebied van klanttevredenheid 

gemeten. In de catogorie After Sales is 

Broekhuis als winnaar uit de bus gekomen.

Het winnen van de Chairman’s Award 2012 is voor 

Broekhuis een waardering waar wij trots op zijn. 

Broekhuis investeert in duurzame klantrelaties 

door klanten te ontzorgen. Simpelweg door 

mee te denken, gemak te bieden en iedere 

service met een glimlach te omlijsten. 

De Chairman’s Award onderstreept deze 

manier van werken. Enthousiaste klanten, 

daar is waar het bij Broekhuis om gaat!

nu slechts € 495,-

Prijswinnaars 
Broekhuis Ford
Twee Ford bedrijfswagens zijn bekroond. 
De Ford Transit Custom is `Bestelauto van het jaar 2014’ 
en de Ford Transit Connect is bekroond met de verkiezing 
tot `International Van of the Year 2014’. Broekhuis viert 
het feest, als dealer van Ford, graag mee.
De Ford Transit Custom is verkozen tot `Bestelauto van 
het jaar 2014’, een Nederlandse praktijkprijs die inmid-
dels voor de 25e keer is uitgereikt. De Transit Custom, 
de eerste exponent van de geheel nieuwe reeks bedrijfs-
wagens van Ford, is inmiddels veelvuldig bekroond en 
maakt een veelbelovende start. De bedrijfswagen valt in 
de categorie `medium’ en kreeg in deze verkiezing van 
alle beoordeelde kandidaten de meeste punten. Broek-
huis is verheugd dat de kwaliteit van de Ford bedrijfswa-
gens nog eens wordt onderstreept. ``Het is een belang-
rijke onderscheiding voor zowel de Transit Custom als de 
Transit Connect.
Het zegt iets over de kwaliteit en eigenschappen van de 
bedrijfswagens’’, aldus de verkoopadviseur Rick Jansen 
bij Broekhuis De Bilt. 



Begrotingsakkoord schendt meerjarige 
afspraken over autobelastingen

BOVAG, RAI Vereniging en VNA hebben de fracties in de Tweede Kamer erop geat-
tendeerd dat het verhogen van de aanschafbelasting op nieuwe auto’s (BPM) en het 
schrappen van de verlaging van de wegenbelasting (MRB), zoals in het begrotings-
akkoord van VVD, PvdA, D66, CU en SGP beklonken, strijdig zijn met de afspraken 
die zijn vastgelegd in de zogenaamde Autobrief 1 van 2011.

In de Autobrief van 30 juni 2011 zijn 
door toenmalig minister van Financiën 

Jan-Kees de Jager voor de periode 2012 
tot 2016 de periodieke aanscherping van 

CO2-grenzen en de daarbij behorende 
tarieven voor de BPM en i scale bijtelling 
vastgelegd en in beton gegoten. Tevens is 
daarin vastgelegd dat het heffen van MRB 
op zuinige auto’s vanaf 1 januari 2014 
gecompenseerd wordt door de MRB op 
andere auto’s te verlagen. De Autobrief 
is destijds na uitgebreid overleg tussen 
het ministerie van Financiën en BOVAG 
en RAI Verenging tot stand gekomen, 
met als doel voor de middellange termijn 
duidelijkheid te bieden aan autokopers, 
zakelijke rijders en de autobranche. Met 
het vastleggen van de afspraken tot 2016 
werd voorkomen dat er te pas en te on-
pas aan de knoppen wordt gedraaid en 
niemand weet waar hij aan toe is.

‘In beton gegoten’ 
Die ‘in beton gegoten’ afspraken worden 
nu met voeten getreden door de inhoud 
van het begrotingsakkoord, waarbij de 
overheid zich onbetrouwbaar opstelt. De 
compensatiemaatregel voor de MRB is 
geschrapt en dat moet 250 miljoen euro 
opbrengen, terwijl de hogere BPM voor 
200 miljoen euro is ingeboekt voor 2015. 
Daar bovenop moet de accijnsverhoging 

op diesel (3 cent per liter) en LPG (7 cent 
per liter) komend jaar 280 miljoen euro 
opleveren. Middels een onderzoek door 
Ecorys in opdracht van BOVAG en NOVE 
is afgelopen week reeds aangetoond dat 
de hogere brandstofprijzen slechts 127 
miljoen euro opbrengen, terwijl de om-
zetderving voor pomphouders ruim 500 
miljoen euro bedraagt. Zowel particu-
lieren als transporteurs zullen immers in 
toenemende mate in België en Duitsland 
gaan tanken, waar de accijnzen niet ver-
hoogd worden. Daarover zei De Jager in 
dezelfde Autobrief in 2011 dat accijns-
verhoging ondenkbaar is zolang buurlan-
den dat niet ook doen.

Vertrouwen 
BOVAG, RAI Vereniging en VNA doen 
daarom een dringend beroep op de frac-
ties om de afspraken die in 2011 in Auto-
brief 1 zijn vastgelegd -en goedgekeurd 
door de Tweede Kamer- te respecteren. 
De betreffende elementen uit het begro-
tingsakkoord moeten zodanig worden 
aangepast dat zij in lijn komen te lig-
gen met Autobrief 1. Zodoende kan de 
branche met vertrouwen voor de periode 
2016 tot 2020 meewerken aan Autobrief 
2, aan de doelen die alle partijen voor 
ogen hebben: een duurzame en toe-
komstbestendige mobiliteit, in lijn met de 
afspraken uit het SER Energieakkoord.

BRON: BOVAG

Rijbewijs E voortaan overbodig
Leusden, oktober 2013 - Achteruit rijden en inparkeren met een caravan of aanhanger 
wordt een l uitje van een cent met Volkswagen Trailer Assist. Met dit systeem kan een 
Volkswagen het vaak lastige achteruitrijden met aanhanger of caravan volledig van 
de bestuurder overnemen. Trailer Assist is één van de vele toekomstige Volkswagen-
systemen die bestuurders ondersteunen of zelfs taken uit handen nemen.

Volkswagens blinken van oudsher uit in 
gebruiksgemak. Met hun ergonomie, 
maar ook door slimme assistentiesyste-
men. Om het leven van automobilisten 
nog gemakkelijker en veiliger te maken, 
ontwikkelt Volkswagen een breed scala 
aan nieuwe ‘hulpen’. Door camera’s en 
(radar)sensoren slim te laten samenwer-
ken ontstaan systemen die veel extra 
veiligheid en gemak bieden en die bo-
vendien tegen een relatief gunstige prijs 
kunnen worden aangeboden.   Trailer As-
sist: eenvoudig manoeuvreren met aan-
hangers Trailer Assist wordt in 2014 op 
de markt verwacht. Het systeem wordt 
gestart met een druk op de knop. De 
bestuurder bepaalt vervolgens met een 
draaiknop de rijrichting van auto plus 
aanhanger. Die ingestelde richting wordt 
automatisch door de auto gevolgd, de 

bestuurder hoeft enkel gas te geven 
of te remmen. Het systeem werkt met 
beelden van de achteruitrijcamera; deze 
worden ook weergegeven op het info-
tainmentdisplay. Trailer Assist vormt voor 
veel klanten een welkome aanvulling op 
Trailer ESP, dat tijdens het rijden het scha-
ren van een auto-aanhanger combinatie 
kan voorkomen. Trailer ESP is onderdeel 
van het standaard stabiliteitssysteem 
van Volkswagen.  Area View: voor het 
volledige verzicht Een ander nieuw as-
sistentiesysteem is Area View ‘2.0’. Het 
maakt de onmiddellijke omgeving van 
de auto zichtbaar op een scherm. De 
nieuwe generatie maakt gebruik van vier 
camera’s met hoge resolutie. Ook ‘her-
kent’ het obstakels en kruisend verkeer 
bij bijvoorbeeld het verlaten van een inrit. 
Area View 2.0 kan bovendien draadloos 

worden uitgebreid met een extra camera 
achterop een aanhanger of caravan. Zo´n 
camera kan ook worden gebruikt ín de 
trailer, bijvoorbeeld om de ‘vracht’ in een 
paardentrailer in de gaten te houden.

Volvo V40 : Art car 2013 - Oogverblindende V40
 
De Volvo V40 zie je niet over het hoofd! Met ruim 5000 verkochte exemplaren op de 
Nederlandse wegen is er geen ontkomen meer aan. Eén exemplaar springt er nu nog 
meer uit: De V40 Art Car.
 
Afgelopen week benoemde leasemaat-
schappij Alphabet de Volvo V40 tot Art 
Car 2013. Eerder benoemden zij de V40 
al als ‘Lease auto van het jaar’ .
 
In het kader van die overwinning zette 
beeldend kunstenaar Wim Heesakkers de 
V40 letterlijk in een ander licht. Hij kleed-
de het exterieur van de auto aan met een 
spectaculair LED-lichtspel van pictogram-
men die de dagelijkse lichtpunten van het 
leven symboliseren, waar autorijden er 
één van is.

”De pictogrammen zijn met elkaar ver-
bonden, om de verbinding die de auto 
ons in staat stelt te maken, weer te ge-
ven. Een concept dat goed past bij het 
merk Volvo,”aldus Heesakkers.

Het resultaat is letterlijk oogverblindend.
 
Verkoopsucces V40
De Volvo V40 heeft een geweldig in-
troductiejaar achter de rug. Het was in 
juli zelfs de bestverkochte auto van Ne-
derland.  Niet in de laatste plaats door-
dat de V40 D2 de krachtigste diesel (84 
kW/115 pk) is in zijn segment en dankzij 
een CO2-uitstoot van slechts 88 g/km in 
aanmerking komt voor gereduceerde bij-
telling (14 %).

Tevens haalde de Volvo V40 de hoogste 
score ooit  in de EuroNCAP-crashtest.
 
De Volvo V40 is leverbaar vanaf 25.995 
euro. 



Volvo is een nieuwe weg ingeslagen. De eind augustus onthulde Volvo de Volvo 
Concept Coupé. Het is geen futuristische droomauto. Hij is ontworpen om de 
 mogelijkheden van onze nieuwe voertuigarchitectuur te tonen: een zelfverzekerde 
uitstraling, de juiste proporties en een prominente designsignatuur. 

Henk Verkerk is erg enthousiast: ‘Wat 
een geweldig mooie auto is die nieuwe 
Concept Coupé! Volvo is vooruitstre-
vend als het gaat om veiligheid, maar 
zeker ook qua design. Ik kijk uit naar de 
komst van de nieuwe Volvo XC90, dat 
moet een prachtige auto worden.’

In 2014 zal de nieuwe Volvo XC90 ont-
huld worden. De gelijkenissen met de 
Concept Coupé zullen direct zichtbaar 
zijn. Thomas Ingenlath, Senior Vice Pre-
sident Design bij Volvo, zegt over het 
nieuwe design: ‘Toekomstige Volvo’s 
worden gekenmerkt door een opvallend 
metalen logo in de grille, gel ankeerd 
door de T-vormige dagrijverlichting. 
De lange motorkap met zijn nieuwe 
lay-out, de gebogen lijn van voor naar 
achter over de l anken en de scherpe 
lijn onderlangs de zijruiten die doorloopt 
tot aan de achterlichten, zijn andere ka-
rakteristieke designelementen. Ze dra-
gen stuk voor stuk bij aan het krachtige 
voorkomen. De eenvoud van het de-
sign, zowel in het interieur als het exte-
rieur, hebben een sterk verband met de 
Scandinavische manier van leven.’

Een aantal rationele eigenschappen:
- De focus op veiligheid is verschoven 

van het bieden van passieve bescher-
ming in het slechtste geval, naar het 

creëren van functies die de bestuur-
der ondersteunen en de gebruikerser-
varing verbeteren.

- Moderne zorg voor het milieu waarbij 
lage emissies en minder brandstofver-
bruik worden gecombineerd met een 

betere rijervaring – bijvoorbeeld door 
middel van ingenieuze plug-inhybri-
detechnologie.

- De klassieke functionaliteit is méér 
dan praktische bruikbaarheid. Volvo’s 
benadering is om voorzieningen op 
de mens te richten zodat die het ge-
bruik in het hedendaagse hectische 
leven gemakkelijker maken voor de 
gebruiker.

‘Volvo’s zorg voor het milieu is al jaren 
een pijler. Uniek is te noemen dat Volvo 
in bijna elk segment auto een versie met 
20% i scale bijtelling heeft, zelfs met een 
motor met 181pk – de D4 dieselmotor’ 
aldus Henk Verkerk.

Wilt u het Scandinavisch design ervaren? 
U bent van harte uitgenodigd bij ons in 
de showroom.

De Volvo Concept Coupé voorbode voor 
nieuwe XC90

C. de Haasweg 90

3721 TK Bilthoven

030 2282105
verkerkvolvo.nl

* Tegen meerprijs leverbaar.
Volvo V70 v.a. € 37.995 incl. 21% btw en bpm met 20% bijtelling, ook als automaat. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Leasen v.a. € 759 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 
20.000 km p.j., Volvo Car Lease: 0345-68 87 80 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden.

Gem. verbruik: 4,2 - 10,2 l/100 km (23,8 - 9,8 km/l), gem. CO
2
-uitstoot resp. 109 - 237 g/km.

Stap in de nieuwe Volvo V70. Deze veelzijdige estate biedt u het comfort 

en de ruimte voor een heerlijk relaxed leven. Pas de sfeer in de V70 aan 

met het interactief TFT-instrumentenpaneel* en draai uw favoriete muziek 

met High Performance Audio met Bluetooth audiostreaming* voor de 

ultieme beleving. En natuurlijk willen we u zo veilig mogelijk vervoeren. De 

V70 beschikt standaard over o.a. City Safety. Zo kunt u met een gerust 

gevoel de weg. Geniet van het leven, want u rijdt deze ruime V70 vanaf 

€ 37.995 of lease hem vanaf € 759 p/m met 20% bijtelling, ook als automaat.

• Standaard City Safety
• Interactief TFT-instrumentenpaneel *
• High Performance Audio met Bluetooth 
audiostreaming *

• Pedestrian & Cyclist detection *

€37.995 €759 P/M

vanaf Leasen vanaf

ook als automaat

ZWEDEN 

HOUDEN VAN 

RUIMTE

Ervaar de nieuwe Volvo V70

VERKERK
B i l t h o v e n  • H o u t e n  • L e i d s c h e  R i j n  • U t r e c h t

Verkerk Bilthoven B.V.     C. de Haasweg 90, Bilthoven    Tel. 030 2282105     bilthoven@verkerkvolvo.nl     www.verkerkvolvo.nl



OLIEVERVERSBEU
RT 

Hierbĳ  vervangen wĳ  de olie en het fi lter. 

Inclusief controle op 9 cruciale punten.

BUDGETBEURT 

Bovenop de vervanging van olie en oliefi lter 

controleren wĳ  15 punten op veiligheid 

en slĳ tage. 

RENAULT ONDERH
OUDSBEURT

Complete beurt met vervanging van olie 

en oliefi lter en controle op 31 punten. 

Alles wordt geheel volgens de voorschriften

van de fabrikant gecheckt, inclusief de 

elektronische systemen. 

HELDER, VAKKUNDIG EN SCHERP GEPRĲ SD.

NU AL VANAF

€ 109,- 

NU AL VANAF

€ 169,- 

NU AL VANAF

€ 228,- 

ALTIJD DE JUISTE BEURT 
VOOR UW RENAULT.
Bochane is helder over onderhoud. 
Wij adviseren u één van de volgende 
drie onderhoudsbeurten:

EXCLUSIEF BIJ DE RENAULT ONDERHOUDSBEURT: 

GRATIS 
APK

MOGEN WĲ  U OP DE VOORDELEN
VAN ONDERHOUD OP MAAT WĲ ZEN?

Genoemde prijzen zijn vanaf- en adviesprijzen incl. BTW op 1 oktober 2012. Informeer bij uw Renault-dealer naar de beschikbaarheid voor uw Renault en een offerte op maat, meer informatie en de voorwaarden. (Prijs)wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

STALEN VELGEN 
(COMPLETE SET, INCLUSIEF MONTAGE EN OPSLAG)

RENAULT TWINGO SET  € 439,-
RENAULT CLIO IV (15") SET  € 579,-* 

* MEERPRĲ S LICHTMETALEN WIELEN € 150,- 

LICHTMETALEN WIELEN 
(COMPLETE SET, INCLUSIEF MONTAGE EN OPSLAG)

RENAULT CAPTUR/CLIO IV (16")  € 899,-
RENAULT MÉGANE   € 899,-

BESTEL UW WINTERBANDENSET EENVOUDIG EN SNEL OP WINTERBANDENINACTIE.NL

WINTERBANDEN 
BESTEL NU, VOORDAT U TE LAAT BENT

BILTHOVEN REMBRANDTLAAN 40 TEL. (030) 225 23 25
EIND 2013 OOK OP INDUSTRIETERREIN LARENSTEIN!

www.bochane.nl

GEHEEL VERNIEUW
DE 

WEBSITE



Welkom bij Volkswagen en Audi servicedealer De Rooij. 

Een werkelijk prachtige werkplaats, een moderne autowasstraat, een fraai ingerichte 
showroom en ruim voldoende parkeerruimte. Autobedrijf De Rooij, sinds ruim een 
half jaar gevestigd op bedrijventerrein Larenstein, heeft de sprong naar de toekomst 
gemaakt.
 
Volkswagen en Audi servicedealer
Autobedrijf De Rooij is servicedealer van 
Volkswagen en Audi. Dat klinkt niet spec-
taculair, maar servicedealer ben je niet 
zomaar. Eric de Rooij: “Om het predicaat 
servicedealer te mogen voeren moet je 
alle specialistische meetapparatuur en ge-
reedschap in huis hebben.” “Dat is een 
forse investering, daarom zijn er ook maar 
een beperkt aantal servicedealers in Ne-
derland. Het is een eis van de importeur, 
anders mag je jezelf geen servicedealer 
noemen.”
 
Ruime werkplaats
De werkplaats is het hart van het bedrijf, 
het paradepaardje van De Rooij. Wie de 
entree binnenloopt ziet dat alles open is. 
Verschillende kantoorruimtes, maar alles is 
glas, alles is transparant. De bezoeker kan 
iedereen aan het werk zien “We hebben 
niets te verbergen, bovendien kunnen de 
personeelsleden zo snel en makkelijk met 
elkaar communiceren”, zegt Eric.
  
Direct achter de ontvangstruimte twee 
werkplaatsen. Rechts een zeer ruime Volks-
wagen werkplaats met maar liefst acht 
bruggen. Links een kleinere werkplaats, 
speciaal voor de Audi-klanten. Hier staan 
vier bruggen. Wat in beide werkplaatsen 

opvalt is de grote hoeveelheid daglicht die 
binnenvalt. En de hoogte van de ruimte. 
Dit is een ideale werkruimte voor mon-
teurs. De werkplaats is ondergebracht in 
één blok. De showroom, de kantoren en 
de autowasstraat zijn ondergebracht in 
een tweede bouwblok. Op de eerste ver-

dieping van dit tweede blok veel jonge oc-
casions plus de afdeling huur auto’s. “Klan-
ten die hun auto voor een servicebeurt 
brengen moeten natuurlijk wel naar hun 
werk kunnen. Voor een zacht prijsje kun-
nen ze hier een vervangende auto huren.” 
Voor een Volkswagen Up bijvoorbeeld be-
taalt de klant 15 euro per dag.
 
Familiebedrijf
Autobedrijf De Rooij is een familiebedrijf 
met een rijke ervaring in de autobranche. 

Joop de Rooij, is in 1928 het bedrijf gestart 
in een loods aan de Hessenweg te De Bilt. 
In 1956 is hij het merk Ford gaan verko-
pen. In 1975 heeft Ton de Rooij het bedrijf 
van zijn vader overgenomen; hij startte in 
1976 met het huidige merk Volkswagen 
en Audi. In 1996 heeft Eric de Rooij het 
bedrijf van zijn vader overgenomen en zijn 
succes voortgezet.
 
Wij heten u van harte welkom, 
Eric de Rooij

‘DE GROTE, RUIME 

WERKPLAATS IS HET 

HART VAN HET BEDRIJF’

C. de Haasweg 10 - 14

030 2204816

derooijauto.nl



• Onderhoud van alle merken auto’s en lichte bedrijfswagens
• Ook verzorgen wij het onderhoud voor uw lease auto
• Gratis vervangend vervoer bij onderhoud, ook voor lease rijders
• Altijd 60 occasions op voorraad

Telefoon: 030-2205058

E-mail: autolarenstein@live.nl

• Onderhoud van alle merken auto’s en lichte bedrijfswagens
• Ook verzorgen wij het onderhoud voor uw lease auto
• Gratis vervangend vervoer bij onderhoud, ook voor lease rijders
• Altijd 60 occasions op voorraad

Onze prioriteit is kwaliteit in mobiliteit 

en dat ziet u terug in alles wat we doen:
• Altijd 60 occasions (ruime keus prijsklasse en merken) op voorraad
• Onderhoud van alle merken auto’s en lichte bedrijfswagens (ook APK)
• Tevens verzorgen wij het onderhoud voor uw leaseauto
• Altijd gratis vervangend vervoer bij onderhoud, ook voor leaserijders

Een persoonlijke en deskundige benadering, klant-

vriendelijkheid en kwaliteit in mobiliteit: dat is Auto 

Larenstein! 

Graag ontvangen wij u in onze ruime showroom en 

onze moderne toegeruste werkplaats. Auto Laren-

stein heeft meer dan 60 occasions: personenauto’s 

en lichte bedrijfswagens in elke prijsklasse. U kunt 

bij ons terecht voor zowel gebruikte als nieuwe 

auto’s. Heeft u een auto in gedachten die (nog) niet 

in onze showroom staat? Vraag het ons en wij gaan 

graag voor u op zoek!

Voor meer info, kom gerust langs, 
bel ons of kijk op onze website: 
www.autolarenstein.nl
Telefoon: 030-2205058
E-mail: autolarenstein@live.nl

Aangesloten bij alle erkende instanties.
Auto Larenstein, kwaliteit in mobiliteit!

Driemaal podiumplaats voor Renault 
Renault is vijf maal hoog geëindigd tijdens de verkiezing Zakenauto en Bestelauto 
van het Jaar 2014. Het Franse merk stond met vijf modellen in de top drie. De hoge 
kwaliteit, de goede rijeigenschappen, de lage kosten, het design en de kwaliteit van 
de dealerorganisatie maken indruk op de vakjury.
 
De Renault Mégane veroverde een fraaie 
derde plek in de eindrangschikking tijdens 
de verkiezing Zakenauto van het Jaar 
2014. Behalve het design, de rijeigen-
schappen en de gebruiksmogelijkheden 
waardeert de jury ook de kwaliteit. En de 
Mégane weet te overtuigen als het gaat 
om de factor ‘emotie’, meldt het juryrap-
port.  

Veelbelovend: Clio Estate 
Op de AMbitie-ranglijst – met daarop de 
zakelijke beloften – i nishte de Renault 
Clio Estate als derde, mede dankzij het 
design van Laurens van den Acker. Let-
terlijk schrijft de jury over de auto: ‘Een 
verrassend fraai en volwassen compact 
model met Nederlandse accentjes, want 
de chef designer komt uit ons land. 
We zijn plaatsvervangend trots … In één 

woord samengevat: veelbelovend.’

Trai c aan de top 
Bij de verkiezing van Bestelauto van het 
Jaar 2014 eindigde de Renault Trai c als 
derde. Twee jaar geleden werd hij uit-
geroepen tot Bestelauto van het Jaar. 
De jury constateert dat de auto ook in 
2014 bij de top in zijn klasse behoort.  In 
de categorie ‘Large’ (laadvermogen 
1.601 tot 2.000 kilo, GVW tot 3,5 ton) 
werd de Renault Master gekozen tot de 
beste grote bestelauto. Ook de Kan-
goo Express is volgens de vakjury ‘met 
voorsprong’ de beste in zijn klasse (500 
tot 800 kilo laadvermogen). Behalve de 
goede kilometerkostprijs, de goede rij-
eigenschappen en de vernieuwde sty-
ling scoort dit model extra punten met 
de kwaliteit van de dealerorganisatie.  

Vakjury 
De verkiezing is een initiatief van het 
vakblad Automobiel Management. In de 
jury zitten directielieden en experts van 

leasemaatschappijen, wagenparkbeheer-
ders bij bedrijven, vakjournalisten en een 
lease-adviseur. Zij beoordelen de auto’s 
op een groot aantal onderdelen.

Ford ontwikkelt volledig 
geautomatiseerd parkeersysteem 
Ford Motor Company ontwikkelt automatische parkeertechnologie waarmee be-
stuurders zowel in de auto als op afstand met een druk op de knop kunnen parkeren.
 
De Fully Assisted Parking Aid-technologie 
bevindt zich momenteel in de testfase en re-
gelt met een druk op de knop de besturing, 
versnelling en voor- en achteruitbewegin-
gen om feilloos en veilig te kunnen parke-
ren. Ford demonstreert de nieuwe techno-
logie nu voor het eerst in het testcentrum 
van het bedrijf in het Belgische Lommel.

Deskundigen van Fords Research and 
Advanced Engineering maken gebruik 
van de vooruitgang die is geboekt met 
bestaande Ford-technologieën als Ac-
tive Park Assist en de Ford Powershift-
transmissie voor de ontwikkeling van de 
nieuwe generatie van parkeertechnolo-
gie: Fully Assisted Parking Aid.



Heeft u een kras, deuk, of ikse schade opgelopen?. Met de Slim Autohersteltech-
nieken herstellen wij de schade voordelig, vakkundig en snel. U kunt hierbij fors 
op reparatiekosten besparen, doordat wij werken met technieken als spotrepair en 
uitdeuken zonder spuiten.
 
De mogelijkheden van slim autoherstel zijn:
 
Uitdeuken zonder spuiten
Een deukje als gevolg van parkeer-, trans-
port-, hagel- of andere schade is nu snel 
opgelost met uitdeuken zonder spuiten. 
Kleine deuken worden effectief verwij-
derd zonder dat er geplamuurd of ge-
spoten hoeft te worden. Deze techniek is 
veel goedkoper dan spuiten en plamuren 
en bovendien wordt uw auto gerepareerd 
terwijl u wacht!
 
Spotrepair
Heeft u weleens een kleine schade aan uw 
auto gehad tijdens het te nauw nemen 
van een bocht, door takken die krassen of 
wellicht een andere oorzaak? Met spotre-
pair hoeft slechts een klein deel van een 
auto onderdeel gespoten te worden. Hier-
door gaat het reparatieproces een stuk 
sneller en bovendien is het resultaat van 
een spotrepair onzichtbaar!
 
Koplampherstel
Heeft u last van doffe koplampen? De 
UV-coating van koplampen wordt bij veel 

auto’s aangetast door bijvoorbeeld weer-
sinvloeden, pekel en de wasstraat, waar-
door de koplampen dof worden. Naast 
het feit dat u minder zichtbaar bent in het 
verkeer kan dit gevolgen hebben voor de 
APK-keuring, uw auto kan namelijk wor-
den afgekeurd.
 
Ruitherstel
Elke schade aan uw autoruit is te repareren 
bij GlasGarage Van Markus door middel 
van haar ruitherstel techniek. Ruitschade 
aan uw voorruit kan bijvoorbeeld ontstaan 
door inbraak, aanrijding of steenslag. Als 
de schade het toelaat wordt alleen het 

gaatje, sterretje of pit gerepareerd met 
een speciaal soort hars. Hierdoor hoeft de 
complete ruit niet vervangen te worden 
wat resulteert in een lagere schadelast.
 
Bumperherstel
Schade aan uw bumper door steenslag, 
fout inparkeren of een paaltje dat over 
het hoofd is gezien? Door middel van de 
nieuwste technieken is het nu mogelijk 
om deze schade tegen lage kosten te la-
ten herstellen. Uw bumper wordt 100% 
hersteld zonder verlies van sterkte tegen 
50% lagere kosten. Bij sommige schades 
is het zelfs mogelijk om gebruik te maken 
van spotrepair met eveneens een lagere 
schadelast.
 

Wij maken uw auto 
weer als nieuw!

Welkom bij
Van Markus Autoschade

‘Al sinds 1968
uw autoschadespecialist’ 

Van Markus Autoschade De Bilt 

C. de Haasweg 30
(bedrijvenpark Larenstein)

3721 TK  Bilthoven
Tel.: 030-2200137

Deukje?

Welk 
deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Denk niet langer 

aan schade dan 

nodig is

Bespaar op reparatiekosten 
met slim autoherstel 
bij ABS Van Markus Autoschade!
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C. de Haasweg 10 - 14

3721 TK Bilthoven

030 2204874

wasstraatdebilt.nl

Renault Bochane Bilthoven

Rembrandtlaan 40*

3723 BK Bilthoven

030 2252325
bochane.nl

* eind 2013 ook op Larenstein

C. de Haasweg 10 - 14

3721 TK Bilthoven

030 2204816

derooijauto.nl

Stam Opel Bilthoven

C. de Haasweg 88

3721 TK Bilthoven

030 2643434

stamopel.nl

C. de Haasweg 30

3721 TK Bilthoven

030 2200137

vanmarkusautoschade.nl

C. de Haasweg 90

3721 TK Bilthoven

030 2282105
verkerkvolvo.nl

C. de Haasweg 40

3721 TK Bilthoven

030 2205058
autolarenstein.nl

Weltevreden 12

3731 AL De Bilt

030 2210060

Broekhuisgroep.nl
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Autokrant De Bilt is een uitgave van de samenwerkende 
autobedrijven van Bedrijvenpark Larenstein Bilthoven.
Productie: Deseo Media | Opmaak: Parel Promotie
Oplage: 40.000
Waarvan: 20.500 in gemeente De Bilt en Lage Vuursche
 16.500 in Utrecht Oost
 3.000 losse exemplaren
Sander de Vos - 06 57327234 - Info@deseomedia.nl
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• Onderhoud van alle merken auto’s en lichte bedrijfswagens
• Ook verzorgen wij het onderhoud voor uw lease auto
• Gratis vervangend vervoer bij onderhoud, ook voor lease rijders
• Altijd 60 occasions op voorraad

Overzicht dealers
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Reinaerde in het Lichtruim
door Floris Bijlsma

Sinds vorige week maandag heeft Reinaerde, een organisatie voor mensen met een 

verstandelijke beperking, de eerste van twee ruimtes als werkplaats in gebruik 

genomen in Het Lichtruim in Bilthoven.

‘Ik vind het geweldig wat hier is 

gekomen’ zegt Rien Boonman, 

vrijwilliger bij Reinaerde. ‘Mijn 

zoon René heeft een verstande-

lijke beperking en gaat ook in Het 

Lichtruim werken. Tot nu toe moest 

hij steeds met een busje vroeg in 

de ochtend op pad naar zijn werk 

elders in de regio. Het heeft veel 

gevraagd van hem en ook van ons 

als ouders om dat telkens weer te 

realiseren. Dat hoeft niet meer nu 

hij gaat werken in Het Lichtruim. 

Daarom heb ik graag meegeholpen 

met de opbouw.’

Drie

In Het Lichtruim komen drie groe-

pen van Reinaerde. De groepen 

die deze week zijn gestart, zijn de 

werkgroep en het serviceteam. In 

de werkgroep werken mensen die 

wel in de samenleving willen wer-

ken, maar niet de hele dag contact 

willen hebben: ‘beschut werken’. 

In de werkgroep worden werk-

zaamheden verricht voor de gebrui-

kers van het pand. ‘Maar we staan 

ook open voor Biltse ondernemers 

die licht administratief werken heb-

ben. Wie welk werk doet, wordt per 

persoon bekeken, afhankelijk van 

waar die persoon goed in is en af-

initeit mee heeft. Zoals bij ieder 
ander mens. Een andere groep, 

serviceteam, doet, ook vanaf deze 

week, diverse werkzaamheden in 

het pand zoals kofie verzorgen, 

kopiëren en post rondbrengen. Zij 
hebben geen eigen ruimte omdat zij 

in het hele gebouw actief zijn. Over 

een maand begint een derde groep, 

in de tweede ruimte die Reinaerde 

gebruikt in Het Lichtruim. Dat zijn 

ouderen met een beperking die ko-

men voor dagbesteding’.

De Schans

‘De projectgroep van Het Licht-

ruim wilde vanuit maatschappelij-

ke betrokkenheid mensen met een 

beperking een belangrijke plaats in 

het gebouw geven. Op die manier 

wordt zichtbaar dat mensen met 

een beperking een normaal onder-

deel zijn van de samenleving, zoals 

ieder ander’, vertelt Carla Varke-

visser, begeleidster bij Reinaerde. 

Via via hoorde de projectgroep 

over De Schans, een succesvolle 

dagbesteding en werkplaats van 

Reinaerde in Woudenberg, waar 

Varkevisser werkte. Zoiets wilde 
de projectgroep ook wel in Het 

Lichtruim. De opzet die Varkevis-

ser en haar collega’s hebben ont-

wikkeld in Woudenberg, konden 

ze ook in Het Lichtruim toepassen.

Voorbereiding

Bij de voorbereiding van de ver-

huizing naar Het Lichtruim zijn 

de mensen met een beperking zelf 

ook betrokken. Varkevisser: ‘We 

hebben ze bij vergaderingen ver-

teld over de verhuizing. Daarbij 

hebben we pictogrammen gebruikt 

voor mensen die niet kunnen le-

zen. Het werk is belangrijk voor 

hen, dus ze vinden het leuk als daar 

positieve ontwikkelingen zijn. Ge-

zien en gewaardeerd worden als 

mens met een beperking, deel uit 

maken van de samenleving zoals 

in Het Lichtruim en niet geïsoleerd 

zijn als groep die alleen onderling 

contact heeft, daar draait het om 

voor hen. Het Lichtruim biedt dat.’ 

Spannend

Maar de verhuizing is ook span-

nend. Voor iedereen, maar voor 

mensen met een beperking nog iets 

sterker. De meeste van hen kun-

nen die verandering niet overzien. 

Daarom hebben zij niet actief mee-

geholpen bij de verhuizing. ‘Daar-

om zijn we ook zo bij met vrijwil-

ligers als Rien, de vader René die 

hier ook werkt in de werkgroep. 

René is heel goed op administratief 

gebied. Het is mooi dat hij dat nu 

dicht bij huis kan doen.’

Interesse in vrijwilligerswerk bij 

Reinaerde? Bijvoorbeeld geven 

van individuele aandacht aan men-

sen met een beperking, wandelen, 

een spelletje doen, noem maar op. 

Je bent welkom! Informatie: cvar-

kevisser@reinaerde.nl 

Fairtrade Week in De Bilt
Van 26 oktober tot en met 3 november is het Fairtrade Week 

2013. In heel Nederland en ook in De Bilt staat tijdens die week 

fairtrade centraal. Doel is eerlijke handel te stimuleren en 

daarmee duurzame armoedebestrijding dichterbij te brengen.

Op vrijdag 1 november zijn de Werkgroep Fairtrade De Bilt en de We-

reldwinkel samen te vinden op de weekmarkt op de Planetenbaan. Zij 
vragen daar aandacht voor eerlijke handel vanuit een kraam met pro-

ducten uit de Wereldwinkel en met wandelende chocoladerepen, die aan 

de marktbezoekers een bon uitdelen met een aantrekkelijke aanbieding. 

School

De Julianaschool in Bilthoven houdt vanaf 4 november een sponso-

ractie, waarmee alle leerlingen Tony’s chocoladerepen uit de Wereld-

winkel gaan verkopen aan familie en bekenden. De extra opbrengst 

daarvan is bestemd voor de Stichting Stoute Schoenen en de Stichting 

Kinderen Kankervrij (KIKA). Dat is een van de activiteiten waarmee 

de school volgend jaar Fairtrade School hoopt te worden.

 

Overige activiteiten 

In heel Nederland worden in de Fairtrade Week folders verspreid met 

mooie aanbiedingen van de supermarkten. In bedrijfskantines wordt 

extra aandacht besteed aan fairtrade producten. En de televisiezender 

24Kitchen start een nieuw fairtrade kookprogramma ‘Fair Plate’. Dank-

zij de inzet van veel inwoners mag De Bilt zich nu al 2 jaar Fairtrade 

Gemeente noemen. Wereldwijd zijn er meer dan 1300 Fairtrade Ge-

meenten, verspreid over 24 landen. 

Kijk voor meer informatie op www.fairtradegemeenten.nl

Oproep

De Fairtrade Werkgroep De Bilt roept 

iedereen op om waar je maar kunt 

fairtrade producten te gebruiken, op 

fairtrade producten te letten als je 

boodschappen doet en ernaar te vra-

gen in de kantine op je werk of bij de 

vereniging waar je lid van bent. Ze 
zijn te herkennen aan het Max Have-

laar keurmerk.

Op de Planetenbaan zijn a.s. vrijdag 

wandelende chocoladerepen te 

vinden.

Eindelijk gaat het gebeuren
door Veroniek Clerx

‘Renovatie Kwinkelier van start’, kopten de kranten vorige week. Vanaf maart 2014, zo verkondigden 

zij, zullen de renovatiewerkzaamheden in het Bilthovense winkelcentrum eindelijk van start gaan. 

Eindelijk, want eigenaar Kercke-

bosch/De Elf Provinciën deed ook 

een jaar geleden toezeggingen dat de 

nieuwbouw en herstelwerkzaamhe-

den in het eerste kwartaal van 2013 

zouden aanvangen. Nog in oktober 

2012 werd de stekker uit de aanvan-

kelijke plannen getrokken, omdat de 

eigenaar het uitvoeringscontract ver-

brak met projectontwikkelaar Syn-

tens in Utrecht. Maar begin oktober 

jl. kondigde de eigenaar van de Kwin-

kelier ten overstaan van de Huurders-

belangenvereniging De Kwinkelier 

de uiteindelijke vernieuwing van het 

Bilthovense winkelcentrum aan. 

Uitvoeren

Woordvoerder Harm Mensink van 

winkelverhuurder DeElfProvinciën: 

‘We gaan precies uitvoeren wat in 

de bouwvergunning staat. Dat bete-

kent dus dat we zowel nieuw gaan 

bouwen als renoveren.’ Voorzitter 

Theo van der Lugt van de Biltse On-

dernemersfederatie BOF: ‘Uiteraard 

zijn eerder toezeggingen gedaan 

over een op handen zijnde renova-

tie. Maar ik heb in de wandelgangen 

begrepen dat het Kerckebosch deze 

keer ernst is. Ik ben positief en heb 

goede hoop dat het eindelijk goed 

komt met het winkelcentrum’. 

Eenheid

Marieke Thissen, woordvoeder 

van de gemeentelijke projectorga-

nisatie BilthovenBouwt geeft aan 

dat ze over de inhoud van de aan-

gekondigde renovatieplannen niets 

kan zeggen. ‘Dat is iets tussen eige-

naar en winkelhuurders. Ik beschik 

niet over een artist impression  of 

bouwtekening en weet dus niet hoe 

het uiteindelijke resultaat eruit gaat 

zien. Wat ik wel weet is dat de nieu-

we Kwinkelier een eenheid moet 

gaan vormen met de rest van de 

nieuwe Bilthovense Centrumwijk. 

Want dat is de voorwaarde van het 

masterplan, het beeldkwaliteitsplan 

en het bestemmingsplan. Aan de 

hand daarvan is Kerckebosch inder-

tijd de bouwvergunning verleend.’ 

Vergunning

John Kragting, projectleider na-

mens de gemeente: ‘Ik heb begre-

pen dat de mogelijkheid bestaat van 

wijzigingen op het originele plan 

van Kerckebosch. Daarover is nu 

het overleg tussen eigenaar en de 

winkeliers. Indien die wijzigingen 

dusdanig ingrijpend zijn dat ze over 

de grenzen gaan van het bestem-

mingsplan, dan moet de eigenaar 

opnieuw een bouwvergunning aan-

vragen.’

V.l.n.r. Geurt van Putten (technische dienst Reinaerde), Carla Varkevisser 

en Rien Boonma.

advertentie

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Strooivoer

Zak 1.000 gram

van 1,99Dvoor

1,49

wk 44. Geldig van 31-10 t/m 06-11. OP=OP

a.s. zondag open



Hoogvliet 
feliciteert 

Action met 
de opening!
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40
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4.794.794.794.
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Hoogvliet
Leyenseweg 127

Bilthoven

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action
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Leyenseweg 127 (bij zwembad Brandenburg en Action)

Coca Cola
Regular, light of Zero

Pak met 4 fl essen van 1.5 liter

6.52

5.295.295.295.

4 fl essen

van 1.5 liter

Per liter 0.88

40%40

kilo

korting
50%

kortingDanio
Alle soorten
Per stuk
van: 1.21 - 1.68

voor: 0.60 - 0.84
4.794.794.  Rundergehakt

Kilo
van: 5.98

voor: 3.58

Kortingsweken 

bij Hoogvliet
30%
korting

40%
korting

50%
kortingMEGASCHERPE

KORTINGEN!



Bekendmakingen
Omgevingsvergunning WABO

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Bachlaan 3, uitbreiding van de wo-
ning met een bijkeuken (02-09-2013)

•  Bilthoven, Berlagelaan 107, plaatsen hobby tuin-
kas (04-10-2013)

•  Bilthoven, Dr. Julius Röntgenlaan 41, het kappen 
van 1 blauwe ceder (01-10-2013)

•  Bilthoven, Frans Halslaan 70, het kappen van 1 
den (03-10-2013)

•  Bilthoven, Hercules Segherslaan 10, het kappen 
1 spar (10-10-2013)

•  Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan 4, het plaat-
sen van twee binnenwanden (18-09-2013)

•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 338, plaatsen 
veranda (04-10-2013)

•  De Bilt, Sint Laurensweg 9, aanleggen inrit (05-
10-2013)

•  Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 33, kappen 2 
populieren (02-10-2013)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Berlagelaan 119, gevelwijziging ten 
behoeve van het dichtzetten van de carport en 
verlengen van de hal (07-10-2013)

•  Bilthoven, Dr. Julius Röntgenlaan 10, kappen 
van 5 grote dennen (03-10-2013)

•  Bilthoven, Dr. Julius Röntgenlaan 41, kappen 
van 1 blauwe ceder (04-10-2013)

•  Bilthoven, Haydnlaan 39, kappen van 1 kastanje 
(03-10-2013)

•  Bilthoven, Obrechtlaan 23, het kappen van 3 
grove dennen en 2 douglassparren (09-10-2013)

•  De Bilt, Utrechtseweg 349, ombouw van het be-
staande bemande tankstation naar een onbemand 
tankstation Total Express (08-10-2013)

•  Groenekan, Vijverlaan 51, het kappen van 1 eik 
en 2 beuken (09-10-2013)

Bron www.debilt.nl

[17-10-2013]

Omgevingsvergunning WABO

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Gezichtslaan 74, het kappen van 3 
eiken, 2 douglassparren en 2 abies (09-10-2013)

•  Bilthoven, Lassuslaan 47, aanpassen voorgevel 
(08-10-2013)

•  Bilthoven, Rubenslaan 40A, het kappen van 1 
acacia (08-10-2013)

•  Bilthoven, Spoorlaan 44A, plaatsen van een ber-
ging (09-10-2013)

•  De Bilt, Albert Einsteinweg 28, het plaatsen dak-
kapel voorgevel (09-10-2013)

•  De Bilt, Herenweg, het kappen 1 wilg (08-10-
2013)

•  De Bilt, Hessenweg 139, plaatsen van een luifel 
(11-10-2013)

•  Groenekan, Copijnlaan 43, plaatsen van tennis-
baanverlichting (15-10-2013)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Bachlaan 3, uitbreiden woning (16-
10-2013)

•  Bilthoven, Hasebroeklaan 27, woning aan bui-
tenzijde stukadoren (14-10-2013)

•  Bilthoven, Hercules Segherslaan 10, het kappen 
van 1 spar (11-10-2013)

•  Bilthoven, Overboslaan 14, vervanging van de 
begane grondvloer, wijziging van de kapvorm 
en constructieve wijzigingen ten behoeve van 
muurdoorbraken van de bestaande woning (11-
10-2013)

•  Bilthoven, Rubenslaan 40A, het kappen van 1 
acacia (11-10-2013)

•  De Bilt, Herenweg, het kappen van 1 wilg (11-
10-2013)

•  Groenekan, Koningin Wilhelminaweg 259, uit-
breiding van een bedrijfspand (15-10-2013)

•  Hollandsche Rading, Graaf Floris V Weg 32, het 
kappen van 6 vogelkersen en 1 spar (10-10-2013

Bron www.debilt.nl

23-10-2013

THE ART OF HAIRCOLORING

Donderdag en vrijdag ook ‘s avonds open
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11 www.hairdesque.nl

Bij Hairdesque krijgt de herfst nog meer kleur!

Lola heeft zich laten inspireren 
door topstyliste Annelinde 

met tips & tricks 
voor een stoere coupe, haarkleur en make-up!

En zie hier het resultaat !!!!
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Beerschoten 
weer chique toegankelijk

door Henk van de Bunt

Landgoed Beerschoten heeft weer een ‘landgoedwaardige’ entree gekregen. 

Het historische toegangshek bij de oprijlaan is in ere hersteld. Van het hek resteerden 

decennialang alleen nog restanten van de stenen pilaren.

De stenen pilaren zijn herplaatst en 

de draaiende hekdelen zijn opnieuw 

gemaakt, geïnspireerd op het oor-

spronkelijke hek. Langs de weg is 

honderden meters rommelig raster 

vervangen door een strak landgoed-

hek. Het project is mogelijk gemaakt 

door een inanciële bijdrage van de 
Provincie Utrecht, de Europese Unie 

en de Nationale Postcode Loterij. 

Vrijdthoff

In de middeleeuwen waren zowel 

Houdringe als Beerschoten uitho-

ven (boerderijen) van een klooster: 

respectievelijk het grote Laurenti-

usklooster Oostbroek en het rijke 

vrouwenklooster bij De Bilt. In de 

17de eeuw gingen beide uithoven 

over naar particulieren, die er land-

goederen stichtten. Er stond toen 

alleen een boerderij, omschreven 

als ‘vanouds genaamd Vrijdthoff 

van Beerschoten. Het woord ‘vrijd-

thoff’ wordt alleen in samenhang 

met Beerschoten gebruikt en komt 

in de Biltse geschiedenis nergens 

anders voor; het is steeds ‘uijthoff’. 

Dit vrijdthoff wordt uitsluitend ge-

bruikt voor het gedeelte ten noorden 

van de Utrechtseweg, het er tegen-

overliggende zuidelijke land wordt: 

‘Beerschoterveldt’ genoemd’.(bron 

Kleine Historie van De Bilt en Bilt-

hoven van J.W.H. Meijer). 

Het hek staat aan de toegangsweg 

naar Paviljoen Beerschoten, het in-

formatiecentrum van de Stichtse 

Lustwaranda, dat gevestigd is in 

het voormalige koetshuis van hui-

ze ‘Beerschoten’. In ‘De Bilt, een 

Utrechtsch dorp in vroeger eeuw’ 

geschreven door Everhard E. Ge-

win uit 1917 staat: ‘De naam Beer-

schoten kwam reeds lang geleden 

in De Bilt voor, in 1476 vindt men 

een ‘Van Beerschoten’ onder de 

ingezetenen van De Bilt vermeld. 

Dorpshistoricus Koos Kolenbrander 

weet dat Beerschoten ook de naam is 

van één van de boerderijen die oor-

spronkelijk bij het vrouwenklooster 

behoorde.

Nergens is de oorspronkelijke betekenis van de naam ‘Beerschoten’ te 

achterhalen.

Scouting Ben Labre 
en Sinterklaas 
Op verzoek van Sinterklaas beheert de 

Sinterklaascommissie van Scoutinggroep Ben Labre ook 

dit jaar weer zijn agenda voor De Bilt en Zeist. Dat de 

Scoutinggroep al sinds jaar en dag door de Sint voor deze 

belangrijke taak gevraagd wordt, ervaren de Scouts als 

een hele eer. Zij zetten dan ook alles in het werk om de 

verschillende bezoeken van de Sinterklaas en zijn helpers 

perfect te laten verlopen. 

Ben Labre heeft ook dit jaar met de Sint afgesproken dat zij voor de 

kas van de vereniging een vergoeding voor particulieren (huisbezoek), 

scholen en bedrijven mogen vragen. Voor een afspraak met Sint en Piet: 

e-mail sinterklaas@benlabre.nl of tel. 06 53633740. 

Sint en Piet zijn via Ben Labre te ‘boeken’.

Het gonst 
in de bibliotheek

‘Erik of het klein insectenboek’ van Godfried Bomans is het boek dat 

centraal staat tijdens de grootste nationale leescampagne Nederland 

Leest van 1 t/m 30 november 2013. Het boek vertelt het verhaal van 

Erik Pinksterblom, die op een nacht het schilderij Wollewei boven zijn 

bed instapt en in de wereld van de insecten terecht komt. Daar merkt 

hij dat het verschil tussen insecten en mensen niet zo groot is. Biblio-

theekleden ontvangen dit boek gratis mét de aansporing het te lezen en 

er met anderen over te praten. Bilbliotheek Bilthoven is momenteel aan 

het verhuizen opent 11 november de deuren op de nieuwe locatie in Het 

Lichtruim aan het Planetenplein2. 

Iedere dinsdag sportdag
door Henk van de Bunt

Stichting Kinderopvang De Bilt, Basisschool De Regenboog en de gemeentelijke 

Buurtsportcoaches van Stichting MENS de Bilt werken vanaf dit schooljaar nog meer samen 

om kinderen in beweging te krijgen. 

Ook op basisschool De Regenboog 

is sport belangrijk. Naast de ge-

wone gymlessen wordt er volop ge-

sport, bijvoorbeeld tijdens het over-

blijfmoment. Medewerkers van de 

buitenschoolse opvang De Bonte 

Kraai van Stichting Kinderopvang 

De Bilt organiseren workshops 

voor steeds wisselende groepen van 

de school. Twee jaar geleden kwam 

daar de wekelijkse ‘pauzesport’ van 

Stichting MENS de Bilt bij.

Uitbreiding

De samenwerking tussen de drie 

partijen is opnieuw uitgebreid: Ie-

dere dinsdag is sportdag op De 

Regenboog voor alle kinderen. De 

gymlessen tijdens schooltijd, wor-

den gegeven door de medewerkers 

en stagiairs van Stichting MENS 

in samenwerking met het school-

team. Tussen de middag komen 

daar de pedagogische medewerkers 

van BSO De Bonte Kraai bij, om 

een sportcircuit voor alle kinderen 

neer te zetten. Van het plein, tot 

de gymzaal en tot het Cruijffcourt 

naast de school, overal kan gesport 

worden. Kinderen krijgen de di-

verse workshops in roulatiesysteem 

aangeboden over een periode van 

drie weken. Zo krijgen zij allemaal 

een compleet aanbod. In de nabije 

toekomst komen er nog de sportac-

tiviteiten in de naschoolse tijd bij. 

Het is de bedoeling, dat deze zowel 

voor de kinderen van de BSO als 

voor de kinderen uit de buurt toe-

gankelijk zijn. De samenwerking 

wordt steeds verder uitgebouwd, 

met als doel een doorgaande lijn te 

creëren. Dit alvast met het oog op 
de bouw van Kindcentrum De Re-

genboog (peutergroep, basisschool 

en buitenschoolse opvang) die vol-

gend jaar start. Door nauw samen 

te werken, wordt invulling gegeven 

aan de ambitie van De Gemeente 

De Bilt om zoveel mogelijk kinde-

ren in aanraking met sport te laten 

komen. 

V.l.n.r. Douwe Bilder (directeur 

Basisschool De Regenboog), 

Sebastiaan Klok (coördinator 

buurtsportcoaches Stichting 

MENS de Bilt) en Joost Hofland 
(pedagogische medewerker BSO 

De Bonte Kraai).

Met de boswachter 
naar de dassenburcht 

Woensdag 6 november organiseert Het Utrechts Landschap van 14.00 

tot 16.00 uur op Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6, De Bilt een 

Kinderactiviteit. Er wordt informatie over het onderwerp gegeven 

waarna er ongeveer drie kwartier het bos in wordt gegaan. Bij terug-

komst krijgen de kinderen wat te drinken met iets lekkers en wordt er 

nog iets gemaakt. Deelname voor kinderen van 6 t/m 10 jaar kost 3,50 

euro per kind; met U-pas of beschermerpas 2,50 euro per kind

Aanmelden kan per e-mail tot zondag 3 november: KinderNatuurActi-

viteiten@gmail.com

Maximaal 10 kinderen per middag. Bij minder dan 4 aanmeldingen 

gaat de middag niet door. 
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Deel opbrengst sponsorloop 
voor Stichting Kiro 

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen maandag hebben Letty en Jacq Berk van Stichting Kiro het mooie bedrag van 

€ 687,45 ontvangen uit handen van directeur Wim van der Hemel van de Daltonschool 

Wereldkidz Kievit in Maartensdijk. De leerlingen hebben op 24 september enthousiast 

deelgenomen aan een sponsorloop waarbij de opbrengst bestemd was voor nieuwe 

schoolshirtjes. Het bedrag dat overbleef was bestemd voor Kiro. 

Stichting Kiro bestaat sinds april 

2002 en is opgericht door Letty 

en Jacq Berk uit Maartensdijk. 

Het doel van de Stichting is om de 

leefomstandigheden te verbeteren 

voor kinderen en jongeren met een 

verstandelijke en soms ook licha-

melijke beperking in Bulgarije. Zij 

zetten zich speciaal in voor twee 

tehuizen in Dzhurkovo en Vidrare.

Nieuwe sloffen en schoenen

De Kievit is sinds een jaar oficieel 
een Daltonschool en ook de naam 

Wereldkidz stond nog niet vermeld 

op de schoolshirtjes. Daarom werd 

een sponsorloop georganiseerd 

met gelijk daaraan gekoppeld een 

goed doel. Letty en Jacq Berk be-

zoeken de tehuizen eenmaal per 

jaar en hebben inmiddel veel foto’s 

gemaakt. Honderddrie foto’s heb-

ben zij op cd gezet en die zijn in 

alle klassen van de Keivit bekeken. 

Zo wisten de kinderen van tevoren 

waar een deel van het geld naar toe 

zou gaan. Letty en Jacq Berk wa-

ren blij met de mooie opbrengst en 

het geld gaat besteed worden voor 

de aanschaf van nieuwe sloffen en 

winterschoenen voor de 39 kin-

deren in het tehuis in Dzhurkovo. 

Letty Berk: ‘Mooi dat jullie op 

jullie goede schoenen je ingespan-

nen hebben om ook hen aan nieu-

we schoenen te helpen. Bedankt’. 

Hoogstwaarschijnlijk blijft er dan 

nog geld over en daarvan worden 

rugzakken gekocht. Als er dan eens 

een uitje is kan de begeleiding ge-

makkelijk noodzakelijke spullen 

meenemen. Wim van der Hemel 

vertelde verder dat de oude maar 

nog goede schoolshirtjes ook naar 

Bulgarije gaan, net als een al in-

geleverde rugzak en wat knuffels. 

Leerling Loeke van der Wild over-

handigde nog een tasje dat ze van 

haar oma had gekregen met drie 

zelf gebreide dassen en 10 euro. 

Letty en Jacq Berk en Wim van der Hemel tussen de kinderen die een mooi bedrag bij elkaar liepen voor 

Stichting Kiro.

Op zoek
naar een 
geschikte
basisschool?
Een kleinschalige, openbaar toegan-

kelijke basisschool in Groenekan. 

Op � etsafstand van Utrecht en De 

Bilt. Met uitstekende schoolresul-

taten, een gemoedelijke sfeer en 

veel aandacht voor de individuele 

leerling. 

Kijk op www.nijepoort.nl en bel met 

Jacobien Flier (tel. 0346 210 252) 

voor een rondleiding of afspraak.

Het Nijepoortje (groep 1-5)

Groenekanseweg 32, Groenekan

De Nijepoort (groep 6-8)

Groenekanseweg 21, Groenekan

Stach
(14 jaar, Groenekan, 

sinds 2011 op het 

Stedelijk Gymnasium 

in Utrecht)

Stach heeft zijn gehele basisschooltijd op De 

Nijepoort doorgebracht. Naar volle tevredenheid: 

‘De kinderen waren leuk, we hadden veel vrij-

heid, we hebben veel gevoetbald in de pauze.’ 

Maar ook het contact met de leerkrachten was 

goed: ‘Als ik het ergens niet mee eens was, 

werd er goed naar me geluisterd. Over een 

weektaak die te zwaar was bijvoorbeeld, er 

was altijd mogelijkheid om te overleggen. Als 

er gedoe of ruzie was op het schoolplein, 

werd dat in de klas besproken.’ Ook Thomas, 

de vader van Stach, is erg te spreken over de 

school: de school is erg transparant in wat ze 

doen. Leerkrachten, maar ook de directeur 

en de bestuursleden zijn erg benaderbaar. 

Er zijn korte lijnen. Het team is altijd bereid 

om te luisteren en � exibel in het aanpassen 

van het lesprogramma als dat voor een van 

mijn kinderen nodig was. Er wordt altijd 

gezocht naar een oplossing. De kleinscha-

ligheid maakt dit mogelijk.’

Bloembollen voor respect

Afgelopen donderdag hield SV Irene weer het bloembollentoernooi, met als thema ‘respect’. De 

deelnemers hadden voor zichzelf namen van bloembollen bedacht. Zo ontstonden er soorten waar 

de Keukenhof jaloers op zou worden. De prijzen bestonden uiteraard uit pakketten bloembollen. 

Veel respect ging ook uit naar de sponsors, Groenewegen en Agterberg           (John Nagtegaal)

Natuurlijk Spelen 
De vraag wat is spelen en waarom spelen kinderen staat centraal op de 

informatieavond in Kindercentrum Weltevreden, Weltevreden 6 in De 

Bilt op 5 november om 20.00 uur. Goed binnen en buiten kunnen spe-

len is essentieel voor een gezonde leerontwikkeling. De verschillende 

voorwaarden en kwaliteiten van spel, spelervaringen en materialen ko-

men aan bod tijdens deze avond. De toegang is gratis.

Aanschuiven bij 
nieuwe Biltenaren

Met het project ‘Eet Mee! bij vluchtelingen aan tafel’ geeft Stichting 

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt in samenwerking met Stichting Eet! 

Mee invulling aan de viering van het twintigjarig bestaan van het steun-

punt. Vluchtelingen die in de gemeente woonachtig zijn gaan tussen 

14 oktober en 17 november bij hen thuis een maaltijd uit het land van 

herkomst bereiden, waarbij inwoners van De Bilt zonder kosten kun-

nen aanschuiven. [HvdB]

Burgemeester Arjen Gerritsen schoof maandagavond aan bij de familie 

Hussein, afkomstig uit Somalië. V.l.n.r. Osman, op schoot bij Johanna 

van Berge (gaste), Mohamed Hussein met Fatima en Omar, zijn vrouw 

Haboon Ali Ma’ow en burgemeester Gerritsen.

Open Dagen Vrijmetselarij
De Vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten organiseert op zaterdag 

2 en zondag 3 november a.s. Open Dagen in Huize het Oosten, Ru-

benslaan 1 te Bilthoven. Er is een uitgebreide expositie over de ach-

tergronden van de Vrijmetselarij en er is alle gelegenheid om hierover 

informatie te verzamelen. Gedurende deze middagen wordt er een korte 

inleiding gehouden over het thema: Vrij worden, Vrij zijn!

Beide dagen is de zaal geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 

Aanmelden is niet nodig en de toegang is vrij. Zie ook: http://www.

desterinhetoosten.nl

Omgaan met dementerenden
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organi-

seert i.s.m. buro Quazijn een cursus van drie 

bijeenkomsten voor mantelzorgers over het 

omgaan met dementerenden. Deze cursus wil 

inzicht bieden in de belevingswereld van de 

dementerende en in de veranderingen die dit 

in de relatie teweeg brengt en wordt gegeven 

vanaf maandagmiddag 4 november in De 

Duiventil, Jasmijnstraat 6, De Bilt. 

Aanmelden vóór 31 oktober bij Willemien 

Hak of Lauk Spelberg, tel. 030 2203490 of 

w.hak@swodebilt.nl. 
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Met vierentwintig mannen en vrou-

wen werd gestart met de ‘Bridge-

club Hollandsche Rading’. An-

neke de Jong-Leenslag was bij die 

geboorte: ‘Samen met Hans Ram 

organiseerden wij daar een cursus. 

Hans woonde niet hier. Hij kwam 

dan eerst naar mij toe en onder een 

hapje en een drankje bereidden wij 

dan de eigenlijke cursusavond voor. 

Uit die cursus ontstond de club, die 

werd aangevuld met enkele Hol-

landsche Radingers, die het spelle-

tje al kenden’. Een aantal jaren later 

trad Anneke zelf ook daadwerkelijk 

tot de club toe; eerder was ze be-

trokken bij andere bridgeactivitei-

ten, zoals de begin oktober 1984 

gestarte AVRO televisiecursus. 

Yvonne Ostendorff en Mieke Peek 

werden gelijk al lid en bridgen nu 

nog steeds samen. Als contributie 

betaalden de leden vijfentwintig 

gulden. De leden verzorgden zelf 

de drankjes (en hapjes) tijdens 

de bridgeavonden en zij maakten 

ook zelf het toenmalige dorpshuis 

schoon.

Feesten

De bridgeclub loreerde: het aantal 
leden steeg naar ongeveer veertig 

en er werden, naast de wekelijkse 

bridgeavond, feestavonden geor-

ganiseerd. Tijdens de opening, het 

eind van het seizoen, met Pasen en 

Kerstmis kreeg het bridgen een bij-

zonder tintje door de speciale prij-

zen en de lekkere hapjes die ver-

zorgd werden door de leden. Het 

tienjarig bestaan werd gevierd met 

een bezoek aan het Oranje Museum 

in Baarn en met een, hoe kan het 

anders, feestelijke bridgedrive met 

uitgebreid saladebuffet. Toen de 

club vijftien jaar bestond, gingen de 

leden naar het museum van Speel-

klok tot Pierement in Utrecht. Het 

twintigjarig jubileum van ‘Bridge-

club Hollandsche Rading’ leidde 

tot de benoeming van Ab Sertons, 

medeoprichter en jarenlang voor-

zitter en verzorger van de kantine, 

tot erelid. Ook deze mijlpaal werd 

gevierd met een feestje. 

Clubhuis

De problemen met het oude club-

huis in Hollandsche Rading, zorg-

den ervoor dat de club 10 jaar 

geleden tijdelijk onderdak moest 

zoeken bij de korfbalclub in Maar-

tensdijk en in de zaal van Dijck-

state. Sinds ruim zes jaar wordt er 

weer gespeeld in Hollandsche Ra-

ding, in een noodgebouw, dat werd 

geplaatst als tijdelijk alternatief 

voor het afgekeurde dorpshuis. De 

‘Bridgeclub Hollandsche Rading’ 

lijkt een ijzersterke vereniging: on-

danks de gebrekkige huisvesting 

is het aantal leden gestegen, maar 

jammer genoeg ook weer afgeno-

men. In deze regio is de bekendheid 

gegroeid door het al vele jaren goed 

bezochte Zomerbridge. 

Feest

Een speciale feestcommissie (Ans 

en Jacques de Vogel en Ton en Ri-

anne van Elsen) heeft zich belast 

met de jubileumfestiviteiten. Ans 

de Vogel: ‘Zaterdag 2 november 

vieren wij het 30 jarig jubileum-

feest van deze bridgeclub; een club 

die er trots op is om dit met elkaar 

te vieren. Een club die er naar uit 

ziet om straks in de nieuwe locatie 

weer dezelfde gezelligheid voort te 

zetten want dat is van grote waarde. 

Met ruim 54 clubleden gaan wij 

vanaf 13.30 uur in De Paddenstoel 

in Hollandsche Rading dit feestje 

vieren met bridgen, hapje en drank-

je en een heerlijk warm buffet. 

Cirkel

En dan is de cirkel weer rond; de 

club ontstond uit een cursus (voor 

beginners) en converteert haar be-

staan door nu opnieuw een starters-

cursus op te zetten. Op maandag 11 

november begint een cursus voor 

beginners, die bestaat uit 11 maan-

dagavonden van 19.30 tot 22.15 

uur, waardoor mensen de gelegen-

heid wordt geboden de basisregels 

van het bridgespel zich eigen te 

maken en om daarna aan te kun-

nen haken bij de club. De cursus 

wordt aangeboden inclusief het sei-

zoenlidmaatschap en wordt vanaf 

maandag 11 november wekelijks 

gegeven door Henk van de Bunt, 

die alle vele keren eerder dergelijke 

cursussen verzorgde. Als uitvloei-

sel daarvan krijgt men dan vanaf 

begin februari 2014 op alle don-

derdagavonden daarna tot en met 

mei 2014 in een eigen groep (van 

19.45 tot 22.45 uur) de gelegenheid 

ervaring op te doen met bridgen in 

clubverband. Aanmelden kan tot 

en met 7 november a.s. per e-mail 

bridgehollrading@casema.nl . De 

cursus gaat door bij tenminste 12 

deelnemers en wordt gegeven in 

de accommodatie van tennisvereni-

ging Tautenburg, Dierenriem 6A in 

Maartensdijk. 

Bridgeclub Hollandsche Rading 
bestaat 30 jaar 

Bridge is populair in de meeste kernen van deze gemeente.

Bridgeclub Hollandsche Rading bestaat dezer dagen dertig jaar en dat wordt

gevierd met, natuurlijk, een bridgedrive omlijst door andere activiteiten.

V.l.n.r. Ans de Vogel, Yvonne Ostendorff, Mieke Piek en Ton + Rianne van Elsen.

BC Relex 40 jaar
Afgelopen maand bereikte BC Relex haar 40 jarige 
bestaan. Het werd in de Vierstee gevierd met kofie,

gebak en na het sporten met een gezellige borrel. 

Het was in 1973 dat een paar enthousiaste badmintonners uit Maartens-

dijk de vereniging oprichtten en in de hal aan de Bernardlaan begon-

nen. Al jaren is BC Relex een bekende in Maartensdijk en daar buiten. 
In de regionale competitie draaien de competitie spelers goed mee. BC 

Relex gaat met haar tijd mee en is inmiddels een combi vereniging 
en biedt ook tafeltennis aan. Wie maar beperkt tijd heeft om te komen 

spelen kan gebruikmaken van een strippenkaart. Zo kan er toch regel-

matig gesport worden zonder een volledig lidmaatschap te hebben. Wil 

je meer weten of meedoen, ga dan op maandagavond tussen 20.00 uur 

en 22.30 uur naar de Vierstee en doe een keer mee. Voor info: www.

badmintonmaartensdijk.nl of bel Frans 0346-214040.

De huidige voorzitter Frans de Wit feliciteert de leden met het jubileum.

De zwemvierdaagse in de herfstva-

kantie in Zwembad Brandenburg 

was een groot succes. Er waren 

veel deelnemers die dit jaar voor 

het eerst deelnamen, maar er waren 

ook  deelnemers die voor de 28e 

keer een mooie medaille uitgereikt 

kregen. Onder de leskinderen was 

er een kleurplaatwedstrijd met als 

thema ‘de zwemvierdaagse’.

(Ans Vervat)

Ook donderdagmiddag werden er 

weer medailles uitgereikt. [foto 

Reyn Schuurman]

Zwemvierdaagse geslaagd

Beker wisselt bij 
Julianalaan Oost

Afgelopen zondag is de jaarlijkse wedstrijd midgetgolf gespeeld door 

de bewonersvereniging Julianalaan Oost op de midgetgolfbaan aan 

de Julianalaan. Er werd onder zeer herfstige weersomstandigheden 

gespeeld. Bij de jongeren wist Jasmijn van Drunen de wisselbeker in 

ontvangst nam van Maartje van Agtmaal (winnares vorig jaar). Bij de 

volwassenen won Willem Jan Aalbers de wisselbeker. 



Nootjes
Te koop aangeboden

HP 56 origineel inktpatroon 

zwart (C6656AE) € 10,00. 

Tel. 0346-213204

Mooie licht eiken spiegel. 

70x45cm. 8-hoekig. € 15. Tel. 

030-2292338

Breinaalden, verschillende 

maten. € 1,- per paar. Tel. 

030-2286381

HP inktpatroon zwart. HP nr 

15. Hema nr H1.Nieuw. € 

12,50 . Tel. 06-22175528.

Z.g.a.n. enkelzijdige zonne-

bank, 10 lampen, merk Hapro. 

€ 50,-. Tel. 0346-212896.

3 Lichtgewicht stoelen, alu-

minium poten, rode zitting 

en rode achterkant. €10,- p.s. 

Tel. 030-2204505

Dameswinterjas, maat 40 

nooit gedragen, chocolade-

bruin, imitatiebont gevoerd, 

gekocht bij Doek. € 35,-. Tel. 

0346-212805

Pokemon kinderlaptop met 

leerspelletjes erop. € 12,50. 

Tel. 06-19963053

Tv 31 cm beeldbuis  met dvd 

speler ingebouwd speelt alles 

af. € 45,-. Tel. 06-19963053

Dvd box Laurel & Hardy. 

Nieuwstaat € 10,- (plm 5 

dvd’s). Tel. 035-6236294 

Nieuw zilvergrijs rugtasje met 

hartjes aan de ritssluitingen € 

7,50. Grijs/roze sporttas, nop-

pen aan onderzijde, 2 vakken 

en vakje voor fles. € 12,50 

Tel. 06-16276013

Zoetwater witte parelset: ket-

ting en armband, parels van 

verschillende grootte met 

goudkleurige slotjes. In mooi 

doosje met certificaat. € 25,-. 

Tel. 06-16276013.

Elro 5x halogeenlampen 

a 20 watt met kabelspan-

set, (ophangkabels voor 

aan plafond). Helemaal 

nieuw in doos. € 12,-. Tel 

06-16276013 

4 losse halogeen eco lampen 

met GU10 fitting, 50 watt. 

Nieuwprijs € 8,-, per stuk. Nu 

samen voor € 20,-. Helemaal 

nieuw. Tel 06-16276013

Mexx vosbruine kleurige 

dameslaarzen suède look, rek-

bare stof. Binnenzijde zwart. 

Oprolbaar en geschikt voor  

de dikkere kuiten. € 12,50. 

Tel. 06-16276013

Camper damesschoenen 

z.g.a.n. chocoladekleur 

(model sandalen met hak), 

diagonale belijning over 

de voet, mt 38. € 35,-. Tel. 

06-16276013

Winterjack/ski-jack buiten-

zijde grijs/binnenzijde roze-

rood. Capuchon met nep-

bont. Mouwen iets versleten. 

Valt ruim mt xl. € 10,-. Tel. 

06-16276013

Balans gymschoenen van 

Human Nature. kleur zwart, 

Tijdens het lopen stimuleert 

de bloedsomloop in de benen 

door de ronde zool. mt. 39. € 

32,50. Tel. 06-16276013

IJsmachine met kookboekjes 

voor ijsrecepten. Koelen in 

de vriezer, volgende dag ijs! € 

20,-. Schaatsen: Zwarte lage 

Noren mt. 39, merkloos. € 

12,50,-. Tel. 06-16276013

1 Deurs keukenkast wit. € 

7,50. Tel. 06-19963053

Hondenmandje met huif 

zwevend boven achterbaga-

gedrager 52x32x23cm geheel 

compleet voor € 30,-. Tel. 

030-2286498

Zwarte kinderschaatsen mt. 

20 z.g.a.n. € 7,50. Tel. 0346-

214084

Houten kinderschaatsen, 

makkelijk om te leren schaat-

sen mt.22. € 6,50. Tel. 0346-

214084

Waxjas lang groen xl. Wind- 

en waterdicht met split, pel-

lerine, rits, drukknopen en 

2 zakken. € 40,-. Tel. 0346-

212614

Takkenschaar merk Wolf 

Multi star vario uitschuifbaar 

1.70-3.00m. € 20,-. Tel. 0346-

212436

Petroleumstelletje groen. 

Compleet € 5,-. Tel. 0346-

211738

Personeel aangeboden

Uw TUIN opruimen, schilder- 

en timmerwerk, ook repa-

ratie zonneschermen/rollui-

ken. Tel. Hans 06-26604779 

Groenekan

Ervaren GASTOUDER te 

Westbroek heeft plaats voor 

4 kindjes, 3 werkdagen in de 

week. Leeftijd 0-4 jaar en/

of BSO voor kinderen die 

in Westbroek naar school 

gaan. Voor meer informatie: 

06-53510824

HUISHOUDELIJKE hulp 

aangeboden. Diverse moge-

lijkheden. Ruime ervaring. € 

12,50 p/u. Tel. 0346-214084

Diversen

Raaijen  

Interieurs
Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Gezocht:

LANDBOUWGROND 1 à 

2 ha koop, huur of pacht. 

Voor het starten van een 

kleinschalig tuinbouwbe-

drijf. Tel. 06-14236517 en/of 

06-45455515

GARAGEVERKOOP zater-

dag 9 nov. Van 10.00 tot 

14.00 uur o.a. antiek, speel-

goed, kleding, huish. Spullen. 

Dorpsweg 91, Maartensdijk

BETTY'S CORNER! Het 

juiste adres voor een nieuwe 

herfstcoupe! Elke woensdag 

en vrijdag in Maartensdijk. 

Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!
     

De oude Philips RADIO van 

kapper Hans is overleden, wie 

kan hem weer tot leven roe-

pen? Bel 0346-212455
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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.)

❏  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 kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

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  ...............................................................................................................................................

Bedrag  ...............................................  Voldaan  ........................................................................

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptop-

problemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het 

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

06-54967985

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 

Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 

www.mediationmetu.nl

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto's en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

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 

Het plantseizoen begint weer, coniferen groot en klein 

125/150 à € 6,50, 150/175 à € 8,50, 175/2.00 à 12.00, taxus 

vanaf 40/50 à € 4,50. Buxus vanaf 20/30 à 1,50,  laurier 

vanaf 30/40 à € 3,- enz. Verder voor uw voorkomende 

tuinwerkzaamheden zoals snoeien en rooien van hagen en 

bomen, straatwerk, etc. vrijdag en zaterdag verkoop Nw. 

Weteringseweg 34, Groenekan. Tel 06-54751296, www.tuin-

servicevanvliet.nl

Te koop of te huur. 400 m2 waarvan 200 m2 boven en 200 

m2 beneden op de Industrieweg Maartensdijk. Goederenlift 

aanwezig. Tel. 06-54623282

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’ 

Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding. 

Is uw tuin aan een najaarsbeurt toe? Dan bent u bij ons 

aan het juiste adres. Voor meer informatie kunt u bellen 

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

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl 

(Diepte) reiniging, peeling, stomen, weghalen van oneffen-

heden, epileren, harsen, massage van gezicht, hals en decol-

leté, masker, serum en dagcrème voor € 49,50. Spoorlaan 66, 

Bilthoven. Tel: 06-10666673

Een extra inkomen opbouwen wat kan uitgroeien tot een 

riant hoofdinkomen. Of top kwaliteit dagelijkse verbruiksar-

tikelen tegen inkoopprijs kopen (geld besparen)? Als één van 

deze opties je aanspreekt, maak dan een afspraak met E.M. 

Doornenbal-Boogaard, 0346 212687 of 

em.boogaard@planet.nl

Ook wateroverlast? Wordt nu lid van de Vereniging 

Onafhankelijke Natuur Informatie en trek gezamenlijk met 

ons op tegen de nalatigheden van het waterschap. 

www.voni.nl

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 10 voor 

Mens De Bilt en de VVSO WVT cursussen!

Cursus Eerste hulp bij Kinderongelukken via ’t Mereltje. 

Deskundige docenten behandelen onder meer baby en kin-

derreanimatie, diverse  verwondingen, koortsproblemen en 

allergische reacties. Wanneer: 16 november of 23 november 

van 9.00-17.00 uur. Waar: Restaurant Bubbles & Blessings 

aan de Vinkenlaan in Bilthoven. Kosten: € 165,- p.p. dit is 

incl. cursusboek en lunch. Aanmelden: info@mereltje.nl kan 

tot 1-11-2013. 

Ben jij creatief ? Kom werken met klei! M.i.v. 11 nov. 

a.s. in Ambacht Ateliers De Bilt (www.ambachtateliers.nl). 

Wekelijks, tijden in overleg (Workshops op aanvraag). Kleine 

groepen max. 4 pers. Bel voor info met Lucia van der Velden: 

06-13431104 of mail naar lucia_vandervelden@hotmail.com.

Shiatsu (drukpunten op spieren). U zoekt een alternatief 

voor fysiotherapie? Probeer Shiatsu-Therapie voor snelle ver-

betering van uw klachten. Shiatsu praktijk AndersBeter heeft 

o.a. behandelingen tegen schouder/nek/rug klachten, tennis-

arm en knieproblemen. Vergoeding door uw zorgverzekeraar 

mogelijk met juiste aanv. verz. Info www.andersbeter.nl of bel 

06-20137957 (Jeanine v. Rhenen)

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Expositie in de Duiventil  

Irma Koppelman exposeert in oktober en november 

bij Stichting Mens De Bilt; Locatie de Duiventil, 

Jasmijnstraat 6 in de Bilt haar 'Praatjes-project’. Een 

vrolijke expositie van allerlei oude voorwerpen zo-

wel los als in weckpotten. Daarnaast weefwerkkunst 

waarbij papier wordt verweven met diverse andere 

materialen. Gratis toegang en geopend op werkda-

gen van 9.00 tot 17.00 uur.

Rijbewijskeuring

 

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met 

C/D/E rijbewijs en overige automobilisten, die een 

rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen terecht 

bij Regelzorg. Dit kan alleen door vooraf een af-

spraak te maken via het landelijk afsprakenbureau, 

telefoon: 088 2323300. Zelf een datum plannen kan 

via de website www.regelzorg.nl. Op 5 november 

a.s. is er op de locatie van Stichting Mens De Bilt 

aan de Jasmijnstraat 6 in De Bilt weer gelegenheid 

tot keuring.

Vergeten groenten en kruiden

Groei&Bloei afd. Hilversum en Wijdemeren organi-

seert op donderdag 31 oktober a.s. om 20.00 uur een 

lezing door Wim Bijma. Hij geniet landelijke bekend-

heid vanwege het kweken 

van vergeten groenten en 

kruiden. De lezing is in 

de Bethlehemkerk, Melis 

Stokelaan 2 te Hilversum 

Entree: leden € 2,50, niet 

leden € 4,50 inclusief 

thee/kofie/fris of choco-

lademelk.

Verstelwerk

 

Iedere 1ste dinsdagoch-

tend van de maand zit 

er in restaurant ‘Maer-

tenshoek’ een mevrouw 

achter de naaimachine 

om naai- en verstelwerk 

voor u te doen. Want 

bent u niet meer in staat 

dingen zelf te repareren? 

Koop een nieuwe rits of 

breng de knopen mee. U 

drinkt een kopje kofie 
en mevrouw Greta Lauf 

voert uw verstelwerk 

uit; dit keer op dinsdag 5 

november a.s. van 10.00 

tot 11.30 uur in restau-

rant  ‘Maertenshoek’ in 

Dijckstate. Inlichtingen:  

Servicecentrum Maar-

tensdijk, Maertensplein 

96 in Maartensdijk. Tel: 

0346-214161

Je vindt het lokaal



Zonder doelpuntenmaker Mike de 

Kok, maar met heel veel inzet van 

beide kanten werd het een span-

nende pot. Het goede combina-

tiespel van de eerste weken was 

er nog niet. Te vaak en te gehaast 

werd de bal gespeeld, maar ook 

weer snel verspeeld. Een fout in de 

SVM verdediging leverde IJFC in 

de 29ste minuut de 0-1.op. De an-

ders zo betrouwbare SVM verde-

diging lette even niet op. De weer 

hard werkende Erik Röling plaatste 

een vrije trap in de 29 minuut goed 

in de verdediging bij IJFC. Alexan-

der McLean beloonde zijn al weken 

goede vorm met de gelijkmaker. 

Na de rust een onveranderd wed-

strijdbeeld: SVM wilde wel en 

speelde met enorm veel inzet. Maar 

kansen creëren en ze ook benut-

ten was een ander verhaal: Toch 

kwamen kansen om op een voor-

sprong te komen. Björn Engel en 

weer Alexander McLean benutten 

ze niet. Ook IJFC creëerde wei-

nig. Erik Röling kreeg zijn 2e gele 

kaart en SVM moest de laatste 10 

minuten verder met 10 man. Na 

90 minuten hard werken stond de 

eindstand op het bord. Beide teams 

mogen hiermee tevreden zijn. Mark 

de Brauw en  Kelvin van der Bunt 

vielen goed in.

Koploper FC De Bilt leed thuis de 

eerste verliespunten en speelde ge-

lijk tegen Jonathan, maar pakte wel 

de eerste periodetitel. SVM blijft 

ondanks het gelijke spel 2e in de 

competitie.

SVM 2 stond met nog 5 minuten 

spelen op een 4-2 voorsprong thuis 

tegen WV-HEDW en eindigde met 

een gelijk spel 4-4.

Programma voor a.s. zaterdag: Jo-

nathan – SVM om 14.30 uur. SVM 

2 gaat naar ARGON (Mijdrecht).
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30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

advertentie

SVM deelt de punten met IJFC 
De trouwe SVM supporters hoopten, dat na de goede vriendschappelijke oefenwedstrijd tegen 

JWS van de vorige week SVM weer het niveau van de eerste 5 wedstrijden kon gaan bereiken. 

Deze IJFC-aanval levert geen resultaat op. (foto Nanne de Vries)

De wedstrijd had vooral plaats op 

het middenveld want in de eerste 

helft waren er voor beide ploegen 

weinig doelrijpe kansen. Mike Ver-

sloot werd niet in de ruimte aange-

speeld, waardoor hij nauwelijks in 

het spel voorkwam.

Opvallend was dat de aanvallende 

impulsen kwamen van Worku Ay-

ana die regelmatig snel en behen-

dig naar voren opstoomde. Vanaf 

de rechterkant liet Bobby Reijerse 

af en toe zien goed te kunnen voet-

ballen. Een doelrijpe kans van Jo-

nathan in de eerste helft werd prima 

gekeerd door de betrouwbare kee-

per Ricardo Pouw.

De Bilt kreeg een vrije trap na we-

derom een actie van Bobby. Deze 

werd strak ingespeeld naar de eer-

ste paal, waar Michael The deze 

vakkundig in de rechterbovenhoek 

schoot. Een toegekende strafschop 

werd vervolgens door De Bilt ge-

mist, zodat de veilige marge van 

twee doelpunten voorsprong niet 

werd gehaald. Deze misser had zijn 

weerslag in de tweede helft. 

Het bleef een matige wedstrijd 

waarin de man of the match een 

verdediger was, Kevin de Haas met 

Worku als goede tweede. Er wer-

den 2 man gewisseld. Aanvallende 

wissels met nog slechts 5 minuten 

te gaan?

Jonathan wist in de extra tijd vanuit 

een vrije trap de 1-1 te scoren uit 

een onoverzichtelijke situatie. Uit-

eindelijk een teleurstellend gelijk-

spel, maar toch werd de periodetitel 

binnen gehaald omdat andere teams 

ook punten lieten liggen. 

FC De Bilt speelt gelijk
Jonathan uit Zeist had waarschijnlijk goed gekeken naar de eerdere wedstrijden van de

FC de Bilt, want zij begonnen geconcentreerd aan de wedstrijd en hielden de ruimtes erg klein. 

Brandenburg – Livo
De heren van BZC Brandenburg hebben na de bekerwinst 

van vorige week nu ook de 1e competitie-overwinning 

behaald. In het eigen bad in Bilthoven werd Livo uit 

Aalten met 13-8 verslagen.

Brandenburg speelde eigenlijk al snel een gewonnen wedstrijd. In de 

1e periode werd een 4-2 voorsprong genomen ondanks het wederom 

missen van een strafworp. De gasten uit Aalten – vorig seizoen gepro-

moveerd uit de 2e klasse – kwamen in de 2e periode nog even terug 

tot 5-4 maar daarna was de tegenstand gebroken en kon Brandenburg 

uitlopen naar 8-4 op het einde van de 2e periode. 

In de 3e periode lieten de heren uit Bilthoven zien dat ze een leuk spel-

letje waterpolo kunnen spelen en liepen via snelle uitbraken, een goede 

man-meer (4 uit 8) en een gesloten verdediging uit naar een 12-5 voor-

sprong. In de 4e periode werd de wedstrijd rustig uitgespeeld en kwam 

de eindstand 13-8 op het scorebord.

Door deze overwinning stijgt Brandenburg op de ranglijst en wordt 

aansluiting gevonden met de middenmoot. Volgende week volgt de las-

tige uitwedstrijd in en tegen Haarlem. 

Voordaan wint

De hockeysters van Voordaan hebben zondag hun eerste zege van het seizoen geboekt. Tegen directe concurrent 

Alecto, dat laatste staat in overgangsklasse, werd thuis met 3-0 gewonnen. Ook de mannen kwamen op eigen 

veld in actie en versloegen Cartouche in een ware thriller. In een stormachtig Groenekan werd het 5-4. Op de 

foto Anne van den Boomen in actie. (foto www.guidovanderburg.com) 

Dames SCHC winnen
Dames 1 van SCHC won zon-

dag met 1-3 van Hurley. Caia van 

Maasakker maakte haar 100ste 

hoofdklassedoelpunt. SCHC staat 

op een tweede plaats in de compe-

titie - op een punt achter koploper 

Laren. Afgelopen vrijdag verloor 

Dames 1 nipt van Laren met 3-2. 

Aanstaande zondag 3 november 

speelt Dames 1 thuis tegen Amster-

dam. De wedstrijd begint om 12.45 

uur. (Andrea Boekhorst)

Caia van Maasakker tekende haar 

100ste hoofdklassedoelpunt op.

Klaverjassen bij FC De Bilt
Vrijdagavond 1 november kunt u weer klaverjassen bij FC de Bilt. In 

de kantine van deze sportvereniging aan de laan van weltevreden in de 

Bilt bent u van harte welkom.

Vanaf 19.00 uur is de kantine geopend en het klaverjassen begint om 

20.00. Inschrijfgeld bedraagt € 2,50. Loten voor de loterij zijn € 0,50 

per stuk.
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Al weer een jaar 
Vrienden van Eyckenstein

door Henk van de Bunt

De Stichting Vrienden van Eyckenstein bestaat alweer ruim een jaar. Op 9 juni 2012 is de 

Stichting voor het eerst naar buiten getreden tijdens een open dag op Eyckenstein in het kader 

van het Jaar van de Historische Buitenplaats’. Burgemeester Arjen Gerritsen hield er een 

inspirerende en wervende toespraak en de Maartensdijkse historicus Anne Doedens verhaalde 

over de geschiedenis van het landgoed. Daarna ging men daadwerkelijk aan de slag. 

Het afgelopen jaar werden er vier 

zogenaamde buitenwerkdagen ge-

houden; zaterdagen waarop men 

met de vrienden van Eyckenstein 

een bepaalde klus oppakte. Werk-

zaamheden zijn steeds gericht op 

het onderhoud en herstel van cul-

tuurhistorische elementen en na-

tuur. Zo werd met een aantal vrij-

willigers een oude zichtlaan, die 

over een lengte van maar liefst 2,3 

km vanuit het noorden zicht op het 

landhuis biedt weer vrijgemaakt. 

Tweemaal werd er met vrijwilligers 

gewerkt aan het opschonen van een 

oude waterkering in het bos: een 

dijk met aan weerszijden een droge 

sloot, die nog stamt uit de tijd dat de 

omgeving zeer nat was. Om de dijk 

en de sloten als cultuurhistorisch 

element beter zichtbaar te maken 

werden ze grotendeels ontdaan van 

Amerikaanse Vogelkers en dood 

hout en werd een dikke bladerlaag 

uit de sloten verwijderd.

Moestuin

Ook werd er in en naast de Moes-

tuin gewerkt: Een grote hoeveel-

heid snoeiafval dat in een greppel 

langs de Moestuin lag is in een ril 

langs het hek opgestapeld. In de 

greppel groeien twee zeldzame 

koningsvarens, die hierdoor weer 

ruimte hebben gekregen. Zo vormt 

het hout een ecologische route en 

een schuilplaats voor klein-gedier-

te. Eveneens bij de Moestuin ligt 

een oude waterpoel, van waaruit 

tot zo’n honderd jaar geleden water 

voor de moestuin geschept werd. 

De waterpoel was helemaal bedol-

ven onder een dik pak bladafval, 

dat grotendeels weer verwijderd is. 

Helaas is de waterstand tegenwoor-

dig zou laag, dat er geen water meer 

in komt te staan.

Projecten

In totaal heeft de stichting nu onge-

veer 60 vrienden, waarvan 45 die 

een inanciële bijdrage leveren en 
25 die zich voor buitenwerk heb-

ben aangemeld. Van die laatste 

groep hebben er 18 al daadwerke-

lijk meegewerkt. Naar aanleiding 

van de campagne ‘Red de kassen’ 

zijn vele grote bedragen overge-

maakt. Het totale bedrag ten be-

hoeve van de kassen bedroeg maar 

liefst ruim 8500 euro. Hiervan 

komt bijna 500 euro van klanten 

van Tuinderij Eyckenstein, die hun 

wisselgeld voor dit doel schonken. 

Beide kassen staan op de Rijks Mo-

numentenlijst.

Hubo

Ondertussen is het eerste restaura-

tieproject al achter de rug: de toe-

gangsdeuren van de druivenkas, 

die in zeer slechte staat waren, zijn 

vernieuwd. De materiaalkosten be-

droegen 950 euro. De plaatselijke 

Hubo sponsorde dit project: Jan de 

Haan restaureerde eigenhandig de 

deuren vakkundig en gratis door 

geen werkuren in rekening te bren-

gen. Er valt echter nog veel aan de 

kassen te restaureren. Het ilmpje 
‘Red de kas’ is nog steeds te zien 

via de website van de Stichting en 

op www.landgoedgroenten.nl.

Buitenwerkdagen

De laatste buitenwerkdag dit jaar 

was op 5 oktober. Achter het land-

huis Eyckenstein ligt het park, dat 

omstreeks 1880 ontworpen en aan-

gelegd is door de bekende Neder-

landse tuinarchitect Leonard Sprin-

ger. Al een aantal jaren is de familie 

Van Boetzelaer bezig met het op-

knappen van dit park. Op deze laat-

ste buitenwerkdag van dit jaar zijn 

er 6700 bollen van verschillende 

soorten stinsenplanten verspreid in 

de grond gestopt. Stinsenplanten 

zijn uitheemse planten die voorna-

melijk op oude landgoederen voor-

komen. In het voorjaar van 2014 

wil de Stichting een vriendendag 

voor de vrienden van Eyckenstein 

organiseren en zijn er al weer vier 

buitenwerkdagen gepland. 

Belangstellenden kunnen info 

verkrijgen of zich aanmelden via 

www.vriendenvaneyckenstein.nl.

Sponsor Jan de Haan van de plaatselijke Hubo en Luuk Schouten (tuinder van de Moestuin en bestuurslid 

Vrienden van Eyckenstein) bij de herstelde deuren van de ruim 110 jaar oude kas.

Open lesdag op 
molen De Kraai 

 

Sinds januari dit jaar draait molen De Kraai in Westbroek 

weer na een grondige restauratie. Molenaar Nynke Vellinga 

laat de molen zo veel mogelijk draaien en vele bezoekers 

hebben de molen ook al van binnen bekeken. Maar kijken 

doe je met je ogen en niet met je handen.

Om daar verandering in te brengen, wordt op zaterdag 9 november een 

open lesdag georganiseerd op de molen. Voor iedereen die geboeid is 

door molens, hun techniek of hun geschiedenis, dé kans om zelf de han-

den uit de mouwen te steken. Help de molenaar de molen op de wind te 

zetten, span de zeilen voor de wieken en kijk in de kap van de molen, 

waar de grote molenwielen in elkaar draaien. Onder begeleiding van de 

molenaar ga je echt zelf aan de slag. Er is alle tijd om de molen te bekij-

ken, meer te leren over de werking en – uiteraard alleen bij voldoende 

wind - de molen zelf te laten draaien.

 

Op 9 november zijn er uitgebreide lessen om 10.00, 12.30 en om 15. 00 

uur. Elke les duurt plm. 2,5 uur. Speciale vaardigheden of kennis zijn 

niet nodig, iedereen kan deelnemen (jongeren onder de 16 jaar onder 

begeleiding van een volwassene). Men kan vrijblijvend langskomen, 

maar bij aanmelding via e-mail nynkevellinga@hotmail.com is men 

verzekerd van deelname. 

Vorig jaar vond restauratie van molen De Kraai afgerond.

Wandelen op Houdringe
Het Utrechts Landschap organiseert op zondag 3 november een wandelexcursie 

over Landgoed Houdringe. 

Houdringe bestaat voorname-

lijk uit bos en open grasland. Er 

staan dikke eiken en beuken met 

een doorsnede van meer dan een 

meter. Deze bomen zijn ruim 225 

haar oud. 

Huize Houdringe is in 1779 ge-

bouwd. Rondom het huis is de 

tuin deels in de Engelse land-

schapstijl en deels in de Franse 

barokstijl aangelegd. 

 

De wandeling start vanuit Pavil-

joen Beerschoten, gelegen aan de 

Holle Bilt 6 te De Bilt. De Holle 

Bilt ligt aan de achterkant van 

Hotel De Biltsche Hoek. De wan-

deling duurt ongeveer 1,5 uur. 

Vertrektijd 14.00 uur. 

Vooraf aanmelden is niet nodig en 

deelname is gratis.

Lezing over 
natuurlijke vijvers
Op dinsdag 5 november om 20.00 uur organiseert de 

afdeling De Bilt/Bilthoven e.o. van Groei & Bloei een 

lezing over natuurlijke vijvers, verzorgd door Frans van 

der Graaf in De Koperwiek, Koperwieklaan 3 Bilthoven. 

Entree voor leden is gratis, niet-leden betalen 3 euro. 

Tijdens deze lezing zal de nadruk liggen op de natuurlijke vijver met 

vissen, kikkers, salamanders, waterplanten en de problemen die zich 

hierbij voor kunnen doen. Ook wordt er verteld over het onderhoud 

van de vijver door de seizoenen 

heen. Deze avond over ‘planten 

en dieren in en rond de vijver’ zal 

beslist geen saaie, avondvullende 

diavoorstelling worden maar een 

praktisch gerichte avond op vij-

vergebied waarbij men volop de 

gelegenheid krijgt om vragen te 

stellen. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Vrijdag 1 november 
"BORRELAVOND" v.a. 21.30 uur

Woe.
30-10

Elzasser zuurkool schotel met 
casselerrib en rookworst

of
Roodbaarsfilet met 
Hollandaise saus

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
31-10
Vrij.
1-11
Woe.
6-11

Gebakken kabeljauwfilet 
met mosterd-dille saus

of
Klassieke hazenpeper, 

stoofappeltje en rode kool

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
7-11
Vrij.
8-11

advertentie

advertentie

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Openingstijden 
Maandag 11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur
Vrijdag 11.30 - 22.00 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

De klaperrrrrr 
van de maand

---------------------------------------------------------------------

Kipschnitzel met friet 
en rauwkost € 7,25

Bakje friet met 
mayonaise, frikandel 
speciaal en een kleine 

milkshake € 4,95
Bakje friet met 

mayonaise, vleeskroket 
en een kleine milkshake 

€ 4,95
-------------------------------------------------

Deze 
aanbiedingen zijn 

ook om mee te 
nemen naar huis.


