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

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

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

Wij verzorgen uw drukwerk en álle 

aanverwante zaken van A tot Z. U bepaalt 

het instapmoment én het uitstapmoment

in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.

Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.
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Eerste raadsvergadering 
burgemeester Bas Verkerk

door Guus Geebel

Locoburgemeester Hans Mieras droeg in de raadsvergadering op 29 september de ambtketen over 
aan burgemeester Bas Verkerk. Hij heet de burgemeester meer dan welkom in De Bilt. ‘Ik denk 

dat het goed is een ervaren kapitein aan boord te hebben. U heeft het voornemen de vergaderingen 
korter te laten duren en de beste bijdrage die ik daarbij kan leveren is het hierbij te laten.’

Nadat Frans Poot ook de voorzit-
tershamer heeft overhandigd zegt 
Verkerk verheugd te zijn hier een 
poosje burgemeester te mogen zijn. 
Hij noemt het aantrekkelijke van 
De Bilt dat het aan de ene kant ste-
delijk is en aan de andere kant een 
heel aantrekkelijk buitengebied 
heeft. Er is natuur maar ook kennis-
economie. ‘Ik wil me inzetten voor 
een excellent leef-, woon-, werk- en 
verblijfsklimaat voor de inwoners, 
de werkers en de bezoekers.’ 

Als Gasten van de Raad wonen An-
jana Jagessar op uitnodiging van 
VVD-fractievoorzitter Kees Lelivelt 

en Anco de Rooij uitgenodigd door 
Nico Jansen (CU) de vergadering 
bij. John van Brakel wordt geïnstal-
leerd als commissielid zijnde niet 
raadslid voor de fractie van D66.

Speelruimtebeleid
Bij de besluitvorming over de start-
notitie speelruimtebeleid op 30 
juni jl. staakten de stemmen. In de 
raadsvergadering van 29 september 
werd het voorstel met 14 tegen 13 
stemmen aangenomen.

Eurusweg
De raad stemt unaniem in met de 
ruimtelijke randvoorwaarden loca-
tie Eurusweg De Bilt. In een mo-

tie vraagt Johan Slootweg (SGP) 
alleen de functie van detailhandel 
op te nemen in het op te stellen be-
stemmingsplan, als elders voor een 
gelijk aantal vierkante meters de 
bestemming detailhandel komt te 
vervallen. Wethouder Hans Mieras 
ontraadt de motie maar zegt de sig-
nalen die hij krijgt mee te nemen in 
het beleid en dat komt in de detail-
handelsnota ook aan de orde. Sloot-
weg trekt daarop de motie in. 

Huisvesten statushouders
De raad stemt in met het inzet-
ten van budgetruimte voor het 
huisvesten van statushouders. De 
fracties van Beter De Bilt en Bilts 

Belang stemmen tegen. Zij vinden 
dat er een evenwichtig plan moet 
komen voor iedereen die op de 
wachtlijst voor een sociale woning 
staat en dus niet alleen voor status-
houders. 

Vragenuur
Erik van Esterik (PvdA) gaat in op 
een onderzoek van de FNV. Daarin 
is onderzocht in hoeverre  gemeen-
ten zich aan de Wmo houden. Wet-

houder Anne Brommersma kent 
het onderzoek en zegt dat het niets 
nieuws brengt. ‘Ik betreur het dat 
de FNV niet de moeite heeft geno-
men ons te vragen. Ons beleid is 
gebaseerd op twee belangrijke pei-
lers. De zorg voor de meest kwets-
baren en dat de mensen die zorg 
verlenen een goed salaris krijgen.’

Lees verder op pagina 3

De Bilt energieneutraal 
in 2030; kan dat?

Woensdag 5 oktober organiseert energiecoöperatie BENG! een bijeen-
komst over de vraag: ‘De Bilt energieneutraal in 2030, kan dat? Ener-
gieneutraal betekent: evenveel energie gebruiken als dat er duurzaam 
in de gemeente wordt opgewekt. Tijdens dit BENG!-Café zal energie-
deskundige John Baken vertellen over de resultaten van zijn onderzoek 
voor gemeente De Bilt. Er is ruime gelegenheid voor vragen en discus-
sie. De avond vindt plaats bij Café van Miltenburg, Oude Brandenbur-
gerweg 32 in Bilthoven. Inloop vanaf 19.30 uur, programma start om 
20.00 uur. 

Uit het onderzoek blijkt dat huiseigenaren flink kunnen bijdragen door 
energiebesparende maatregelen te treffen. ’Daar is nog veel laaghan-
gend fruit te plukken’, aldus Baken, ‘rendabele maatregelen waar je 
eigenlijk nooit spijt van krijgt’. Door energiebesparing kan de ener-
gievraag en daarmee de CO2-uitstoot, met maximaal de helft vermin-
deren. Dat biedt ook kansen voor de lokale economie. Maar dat neemt 
niet weg dat er grote investeringen nodig zijn in energie uit zon, wind 
en biomassa om aan de resterende energievraag te voldoen. Een be-
hoorlijke uitdaging voor De Bilt. 

Klimaatakkoord
De ontwikkelingen in duurzame energie staan echter niet stil. Baken: 
‘Er is iets bijzonders aan de hand. Ik werk al sinds 1982 in dit vakge-
bied maar sinds het klimaatakkoord in Parijs zijn de ontwikkelingen in 
duurzame energie enorm aan het versnellen’. Baken zal er 5 oktober 
verder op ingaan tijdens het BENG!-Café. Inwoners van gemeente De 
Bilt zijn welkom, de toegang is gratis.

Op weg naar energieneutraal 2030; BENG!-secretaris en initiatiefnemer 
Christoph Buter (r) en Greenlink directeur Maarten Strengers 
(uitvoerder) bekijken het nieuwe zonnepark van Rioolwaterzuivering 
De Bilt (foto: Hans Lebbe, HLP Images). 

Burgemeester Bas Verkerk met de ambtsketting. 



De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

 De Vierklank 2 5 oktober 2016

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

02/10 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos

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

02/10 • 18.30u - Ds. J. Belder

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

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

02/10 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove 

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

m.m.v. jeugdkoor

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
02/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

02/10 • 16.30u - Ds. E.T. v.d. Kamp

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

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

02/10 • 19.00u - Ds. H. de Leede

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

Samendienst met Opstandingskerk 
waarin Viering Heilig Avondmaal  

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

Immanuelkerk

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

pastoor J. Skiba, Ecclesiakoor, 
Malawizondag 

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

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

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

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

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

02/10 • 18.00u - Ds. J.G. Blom

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

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

02/10 • 11.00u - ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

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

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
02/10 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra 

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

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

Communieviering, Familieviering 
Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

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

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

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA
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altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Huisartsenpraktijk Maartensdijk neemt 
afscheid van dokter Van Hemert sr.

Dokter Van Hemert sr. stopt per 27 oktober
met zijn werkzaamheden in onze praktijk.

Daarmee komt zijn werk als huisarts na ruim 34 jaar
tot een eind. Hij zal nog wel blijven werken voor

diverse organisaties op het gebied van de
Huisartsenopleiding in Nederland.

Patiënten die afscheid van hem willen nemen,
zijn van harte welkom op donderdagmiddag 27 oktober

tussen 16.00 en 17.00 uur in de praktijk,
Maertensplein 98A.

Huisartsenpraktijk Maartensdijk

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stierf, 
’t is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Leer ons alzo onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart bekomen.

Psalm 90: 12

Dankbaar voor alles wat zij in haar liefdevolle, toegewijde en zorg-
zame leven voor ons en vele anderen betekende, geven wij u kennis 

van het overlijden van onze lieve moeder en oma

Kuinera Johanna Visser - Flemming 
Weduwe van Jacobus Bernardus Visser

* Soest, 29 mei 1922                             † Bilthoven, 2 oktober 2016

 Ad & Marijke
 Sylvia & Ray
 Richard & Chantal

 Conny
 Nienke & Matthew

Correspondentie adres:
Olivierplaats 22
3813 JC Amersfoort

Geen bezoek aan huis.

U kunt afscheid nemen op donderdag 6 oktober van 19.30 tot 20.00 
uur in de Opstandingskerk, 1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven.
Wij gedenken Nera op vrijdag 7 oktober om 11.00 uur in de Opstan-
dingskerk.
Aansluitend vindt om omstreeks 12.00 uur de bijzetting in het fami-
liegraf plaats op de algemene begraafplaats ‘Brandenburg’ aan de 1e 
Brandenburgerweg te Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in eerdergenoemde kerk.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen dan kunt u deze advertentie 
als zodanig beschouwen.

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ 
haalt zaterdag 8 oktober oud papier 
op in Maartensdijk. De papierwa-
gens gaan zaterdagmorgen om 
9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

Groenekan
Op zaterdag 8 oktober haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Ontmoetingsdienst
 
Op vrijdag 7 oktober wordt er in 
de in de zaal naast de ontmoe-
tingsruimte van Dijckstate weer 
een ontmoetingsdienst gehouden. 
J. Grootendorst is de voorganger 
in deze dienst. Deze ontmoetings-
dienst wordt met de piano bege-
leid door Mw. J. van Voorst. Na 
afloop is er nog gelegenheid om 
met elkaar koffie te drinken. De 
dienst begint om 19.30 uur. Voor 
vragen (ook over vervoer): Jan 
Grootendorst, tel. 0346 212904.

Nel Kars leest voor

Naar aanleiding van de Natio-
nale Voorleeslunch wordt er in 
Schutsmantel een Voorlees-kof-
fieochtend georganiseerd. Door 
bekende Nederlanders wordt 

landelijk het verhaal van Jan 
Siebelink, speciaal voor deze 
gelegenheid geschreven, voorge-
lezen. In Schutsmantel gebeurt 
dit door plaatsgenoot Nel Kars.  
Op vrijdag 7 oktober is men van 
harte welkom in woonzorgcen-
trum Schutsmantel aan de Gre-
goriuslaan 35 in Bilthoven. Vanaf 
10.00 uur is de Bechsteinzaal 
geopend en wordt er koffie en 
thee geschonken. Om 10.30 uur 
begint het ochtendprogramma. 

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 07 oktober kunt u 
weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Dierenriem in Maartens-
dijk bent u van harte welkom. Het 
klaverjassen begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is ook 
een loterij, voor € 0,25 kunt u een 
lot kopen. Voor aanmelden: 0346 
212366 of 06 51832063.

Aedemtocht

Het euritmie amateurgezelschap 
Curach brengt een programma 
Aedemtocht, De Reis van de 
Argonauten, Queeste naar het 
Gulden Vlies. Het is een kleurrijk 
programma met meesterverteller 
Manjo Joosten en met eigentijd-
se muziek van Kobadji, onder 
leiding van Chantal Heijdeman. 
De voorstelling is op zaterdag 8 
oktober, 20.00 uur, Theater het 
Lichtruim, in Bilthoven. Kaart-
reservering via www.euritmie.nl/
Curach.

Soefi-bijeenkomst

Op woensdag 12 oktober om 
20.00 uur is er een Soefi-belang-
stellenden-bijeenkomst met Saadi 
Bitter in de Woudkapel, Beet-
hovenlaan 21 te Bilthoven. Het 
Soefisme is een religieuze levens-
benadering, gebaseerd op gees-
telijke vrijheid, respect voor alle 
religies en het bewust ervaren van 
het dagelijks leven als bron van 
spirituele groei.(www.soefi.nl)
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‘We willen zo veel mogelijk zelf doen’

Na zijn overlijden is Ton door 
de familie verzorgd, gekleed en 
opgebaard op bed. “Het voelt zo 
goed om dat voor hem gedaan te 
hebben”, zegt Mia. We zitten aan 
tafel en Ton’s broer schrijft mee 
met het gesprek. Er komen diverse 
onderwerpen over de uitvaart aan 
bod. We bespreken de wensen van 
Mia en haar gezin – en van Ton. 
Haar vader heeft ooit een uitvaart-
wensenlijst ingevuld en die lijst ligt 
voor ons.

Het is bijzonder om te zien hoe de 
familie alles wat bij de uitvaart 
komt kijken voor zich ziet. Mia 
werkt op het gemeentehuis en 
vraagt of het mogelijk is zelf de 
aangifte van overlijden te verzor-
gen. “Mijn vader heeft destijds 
aangifte van mijn geboorte gedaan, 
nu doe ik aangifte van zijn overlij-
den”. Ik leg uit wat bij de aangifte 
komt kijken en samen maken we 
een afspraak op het gemeentehuis. 
Ton’s broer Henk is timmerman 
en geeft aan zelf de kist te willen 
maken. We spreken af dat hij de 
juiste maten krijgt zodat hij aan 
het werk kan. “Het wordt een kist 
van steigerhout. Dat past goed bij 
wie Ton was.”

Het is een warme nazomermiddag als ik via de achterdeur (“loop maar achterom”) het huis binnen ga. 
Twee hondjes hebben me al luid blaffend opgewacht en binnen schud ik Mia de hand. Haar vader Ton 
is de afgelopen nacht overleden en nu komen we bij elkaar om de details van zijn uitvaart te bespreken. 
Mia is enig kind en haar moeder is al jaren geleden gestorven. Ze stelt me voor aan haar dochter, haar 
zoon en haar oom Henk, de broer van Ton. Ik vraag hoe ze zich de uitvaart voorstellen. “We willen zo 
veel mogelijk zelf doen”, zegt ze.

Kleindochter Magda zit op de 
kunstacademie en heeft ideeën over 
de rouwkaart. Die moet diezelf-
de dag klaar zijn en verstuurd 
worden. We mailen haar ontwerp 
heen en weer, net zo lang totdat 
iedereen tevreden is en ik druk 
het eindresultaat. ’s Avonds breng 
ik de kaarten naar het sorteercen-
trum in Nieuwegein. De volgende 
dag worden ze bezorgd.

De dagen tot de uitvaart worden 
goed besteed. Kleinzoon Bart is 
bezig met het verzamelen van 
foto’s en filmpjes van opa om die 
tijdens de afscheidsbijeenkomst te 
vertonen. Mia zoekt muziek uit. 
“Hij was gek op pianomuziek”. De 
familie zit regelmatig bij elkaar om 
alle details op elkaar af te stem-
men. Samen maken we een draai-
boek voor de plechtigheid en ik 
zorg ervoor dat muziek en beeld op 
tijd worden getest in de aula. De 
kist is klaar en er is voor bloemen 
gezorgd.

Op de dag van de uitvaart loop 
ik met Mia de familiekamer van 
het crematorium binnen. “Het 
helpt ons om zelf te doen wat we 
kunnen”, zegt Mia. “Hij stond ook 

altijd klaar voor ons”. Het wordt 
een heel mooi afscheid. Iedereen 
gaat staan als Ton in de steiger-
houten kist de aula wordt binnen-
gebracht door zijn dochter, zijn 
kleinkinderen met aanhang en 
zijn broer Henk. Er klinkt piano-
muziek. Er worden kaarsen aange-
stoken, foto’s vertoond en recht uit 
het hart gesproken. Het is heel 
persoonlijk. 

Het voelt goed dat ik dit samen 
met deze familie tot in de details 
heb mogen voorbereiden, we 
waren écht een team.

Koop Geersing, uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43
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Naar aanleiding van de presentatie van de criminaliteitscijfers stelt Pe-
ter Schlamilch (Beter De Bilt): ‘De criminaliteitscijfers geven aan dat 
de criminaliteit daalt, maar wie goed kijkt ziet ook de cijfers van ge-
weld, inbraak en overvallen en die stijgen.’ Hij vraagt de burgemeester 
om een visie over openbare orde en veiligheid in het algemeen. Burge-
meester Verkerk zegt toe daar op terug te komen.

Zwembad
Rost van Tonningen stelt vragen over de ontwikkelingen rond zwem-
bad Brandenburg nu wethouder Van Hulst is opgestapt. De portefeuille 
ligt nu bij wethouder Madeleine Bakker. Zij zegt dat de onafhankelijk 
procesbegeleider heeft de meegedeeld uiterlijk15 oktober zijn bevin-
dingen aan de raad te zullen meedelen. Madeleine Bakker zegt dat er op 
30 september een bijeenkomst gepland is waar alle gebruikers aanwe-
zig zullen zijn. Namens de gemeente zijn er twee vertegenwoordigers 
die al vanaf het begin van het proces betrokken waren. Zij heeft zich 
daar als waannemend wethouder niet bij aangesloten en wacht de be-
vindingen af. 

John van Brakel is geïnstalleerd als commissielid voor de fractie van 
D66.

Portefeuilles voorlopig 
herverdeeld

Vanwege het tussentijds vertrek van burgemeester Gerritsen 
en wethouder Van Hulst-Mazirel zijn de portefeuilles met 

ingang van 27 september 2016 voorlopig opnieuw verdeeld.

De portefeuille van burgemeester Gerritsen is intussen volledig over-
genomen door waarnemend burgemeester Verkerk. De portefeuille van 
wethouder Van Hulst-Mazirel is (tijdelijk) herverdeeld: Economische 
Zaken en Verkeer en mobiliteit zijn ondergebracht in de portefeuille 
van wethouder Mieras. Wonen en volkshuisvesting maakt thans deel 
uit van de portefeuille van wethouder Bakker-Smit en Participatiewet 
en Beheer openbare ruimte zijn ondergebracht in de portefeuille van 
wethouder Brommersma.

Zwembad
Het wijkwethouderschap voor Westbroek berust nu bij wethouder 
Mieras, voor Hollandsche Rading bij wethouder Bakker-Smit en voor 
Groenekan bij wethouder Brommersma. Het project Zwembad Biltho-
ven is overgeheveld naar de portefeuille van wethouder Bakker-Smit. 
Voor het resterend deel van de huidige collegeperiode 2014-2018, be-
raadt het college zich in overleg met de raad over de definitieve invul-
ling van de ontstane wethoudervacature. [HvdB]

Vertrek wethouder Van Hulst
door Guus Geebel

Aan de raadsvergadering op 29 september werd op verzoek van Ebbe Rost van Tonningen 
(Beter De Bilt) een agendapunt toegevoegd. Hij wil geïnformeerd worden over het plotselinge 

aftreden van wethouder Jolanda van Hulst van de VVD. Rost van Tonningen constateert dat er 
een vertrouwensbreuk is binnen de VVD-fractie waardoor de wethouder ontslag heeft genomen 

en vraagt om een verklaring van de fractie. ‘Want het is ook onze wethouder.’ 
Hij wil verder van de grootste coalitiepartner D66 weten welke procedure 

gevolgd gaat worden bij de invulling van de portefeuille. 

VVD-fractievoorzitter Kees Le-
livelt zegt dat er een verschil van 
inzicht was ontstaan tussen de wet-
houder en de fractie in met name 
het zwembaddossier. De wethou-
der heeft daarom ontslag geno-
men. ‘Wat zij in het uitgestuurde 
persbericht heeft verwoord is voor 
haar rekening. Bericht, tijdstip en 
inhoud heeft ook de fractie enigs-
zins verrast.’ Op de vraag van Han 
IJssennagger (Bilts Belang) of de 
wethouder van de VVD-fractie had 
mogen blijven antwoordt Lelivelt: 
‘Dat had eventueel gekund.’ Ebbe 
Rost van Tonningen wil weten 
wanneer dat verschil van inzicht is 
ontstaan, omdat de VVD-fractie tij-
dens de laatste raadsvergadering in 
juni achter het zwembaddossier van 
de wethouder stond. ‘Daarna is er 
alleen een vertrouwelijk mediation-
traject geweest.’ Lelivelt wil daar 
niet op ingaan. 

D66-fractievoorzitter Dolf Smo-
lenaers (D66) zegt ook door het 
nieuws te zijn overvallen. ‘We zijn 
ons aan het beraden over de gevol-
gen die hieraan moeten worden ver-

bonden.’ Rost van Tonningen noemt 
de uitleg van de VVD ontoereikend. 
Hij constateert dat de VVD altijd 
achter het zwembaddossier van de 
wethouder heeft gestaan. Hij vindt 
dat de raad ten aanzien van ‘onze’ 
wethouder daar volledig opening 
van zaken in dient te krijgen. Han 
IJssennagger (Bilt Belang) is niet 
verbaasd over het aftreden. Hij wil 
weten hoe de invulling gaat plaats-

vinden. ‘In 2014 is gekozen voor 
vier in plaats van drie wethouders, 
wat per saldo meer geld kostte. Hij 
noemt het gelet op de wachtgeld-
regeling financieel onhaalbaar om 
nu nog een nieuwe wethouder aan 
te stellen. Bilts Belang vindt dat 
het college als rompcollege verder 
moet gaan. De portefeuille wordt 
voorlopig verdeeld onder de wet-
houders.

Ebbe Rost van Tonningen: ‘Het is ook onze wethouder.’

Zaterdag 8 oktober
banenmarkt voor 

vrijwilligers
Voor de vijfde keer organiseert de vrijwilligerscentrale de banen-
markt voor vrijwilligers; dit jaar  op zaterdag 8 oktober. Ieder jaar 
presenteren ruim dertig maatschappelijke organisaties zich aan de 
inwoners van de gemeente De Bilt. 
Veel organisaties weten tijdens de banenmarkt verschillende vrij-
willigers aan hun organisatie te binden. 

De banenmarkt is dit jaar van 11.00 uur tot 13.00 uur en vindt 
plaats in Wijkrestaurant Bij de Tijd aan de Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14 in De Bilt. 
Aanmelden kan door te mailen naar j.jurgens@mensdebilt.nl
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.50

Sucadelapjes

Heerlijke 
procureurrollade

Kalfschnitzels

Livar schouder-
karbonade

Scharrel kipfilet

500
GRAM 6.50

100
GRAM 3.25

500
GRAM 5.50

BOEREN 
KRUIMELKAAS

Reclame geldig vanaf 
donderdag 6 oktober 
t/m woensdag 12 oktober 

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

500
GRAM 6.25 

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

HERFSTMELANGE 250
GRAM 4.98

250
GRAM 1.98PINDA’S 

Gezouten of ongezouten

Noten & pinda's

SHOARMA

500
GRAM 6.75

500
GRAM 6.25

Extra weekend voordeel

1
KILO 6.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslooksalade
Filet americain
Sellerie salade

Runderrollade
Boeren achterham
Kiprollade 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 3.98

Runder cordon bleu 
Kip cordon bleu 
Gehakt cordon bleu 
Varkens cordon bleu

5 HALEN=
4 BETALEN

GRILLWORST + 
LEVERWORST NU

VOOR 7.-

VLEESWAREN TRIO

SLAVINKEN
5

STUKS 5.-

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

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

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

READY TO EAT

Mango's
3 STERREN KWALITEIT

2 VOOR

1.50

HOLLANDSE

Bospeen
NU 

0.99

GROTE HOLLANDSE

Bloemkool
NU 

0.99

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten
ER IS WEER BOERENKOOL, HUTSPOT EN ZUURKOOL

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 10/10, dinsdag 11/10 en woensdag 12/10

VERS GESNEDEN

Hutspot
500 GRAM

0.99

Elstar
HANDAPPELS

HÉÉL KILO 

0.79

Moussaka
100 GRAM 

1.25

Boeu� 
Bourguignon
MET RODE KOOL EN KRIELTJES

100 GRAM

1.25

Beef Szechuan
MET GROENTERIJST

100 GRAM 

1.49

Broccoli-schotel
MET GEHAKT
EN PADDESTOELEN

100 GRAM 

0.99

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER
VERSE

Citroencake

NÚ

4.95

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Alléén donderdag
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Verduurzamen afvalinzameling 
krijgt meerderheid

door Guus Geebel

De gemeenteraad ging op 29 september na een langdurig debat 
akkoord met het aanpassen van de afvalinzameling. Daarmee wil 
De Bilt de landelijke doelstelling van 75 procent hergebruik van 
huishoudelijk afval in 2020 realiseren. Dat betekent dat in 2020 de 
hoeveelheid restafval per inwoner per jaar ten opzichte van 2015 
is gehalveerd tot 100 kilogram en dat al het overige huishoudelijk 
afval wordt ingezameld voor hergebruik. 

De raad noemt goede service en een goede introductie essentieel bij de 
invoering. ‘Voorlichting, voorlichting, voorlichting’, zegt Menno Boer 
(SP). Erik van Esterik (PvdA) is ervan overtuigd dat de voorstellen van 
het college de doelstelling kunnen bereiken, mits de inwoners goed on-
dersteund worden en communicatie en invoering goed plaatsvinden. 
Hij vraagt daarom in een motie een bewonerstaskforce in het leven te 
roepen die de invoering van het afvalbeleid volgt en begeleidt. Verder 
vraagt hij in een motie om vanaf 2017 de milieustraat wekelijks op een 
doordeweekse dag ook in de avonduren open te stellen. Beide moties 
worden verworpen. Cees Beringen (CDA) heeft grote moeite met het 
vierwekelijks inzamelen van restafval en wil naar drie weken. Via een 
amendement van het CDA dat een meerderheid krijgt, wordt aan het 
voorstel toegevoegd om het driewekelijkse ophalen van het restafval 
te evalueren voordat overgegaan wordt op het vierwekelijkse ophalen.

Werkgelegenheidsproject
Michiel van Weele (D66) vraagt in een motie om elk adres in de ge-
meente het recht te geven om één keer per jaar grof afval gratis te laten 
ophalen. De motie wordt verworpen. Wel aangenomen wordt de motie 
waarin hij vraagt om te onderzoeken of op enkele prominente plek-
ken in de gemeente stations voor gescheiden afvalinzameling geplaatst 
kunnen worden, ter vervanging van de huidige restafvalbakken. Henk 
Zandvliet (GroenLinks) vraagt onderzoek te doen naar de mogelijk-
heid om het grof restafval bijvoorbeeld in het kader van een werkgele-
genheidsproject, gratis te laten ophalen, waarna de herbruikbare en of 
recyclebare grondstoffen alsnog via de milieustraat worden gescheiden. 
De motie krijgt steun van de raad. Tiny Middleton (Bilts Belang) zou 
het liefst alles willen laten zoals het is. Zij maakt zich zorgen over lui-
ers, incontinentiemateriaal en maandverband. Henk van der Kammen 
(VVD) dringt aan op duidelijke voorlichting aan de bevolking. Een 
amendement van Johan Slootweg (SGP) om vanaf medio 2017 uit te 
gaan van het vierwekelijks inzamelen van restafval wordt verworpen. 
Connie Brouwer (Beter De Bilt) wil dat er goed gelet wordt dat door 
allerlei extra’s de afvalstoffenheffing niet omhoog gaat. Nico Jansen 
(CU) vraagt aandacht het aanbieden van kleine hoeveelheden afval.

Afvalcoaches
Wethouder Anne Brommersma gaat in op de behandeling van de start-
notitie. De raad heeft daarbij uitgesproken akkoord te gaan met het re-
duceren van restafval van 200 naar 100 kilogram per inwoner, en dat 
dan de afvalstoffenheffing omlaag zou moeten gaan. ‘Die opdracht heeft 
geleid tot het plan dat voorligt.’ De wethouder ontraadt het voorstel om 
van vier naar drie weken te gaan omdat daarmee de doelstelling niet 
wordt gehaald. Ze wil niet voor ieder probleem een oplossing bieden 
maar voor bepaalde situaties maatwerk leveren. ‘De mensen hebben 
natuurlijk het liefst dat restafval om de twee weken wordt opgehaald, 
maar dan halen we die 100 kilo niet. We hebben gekozen voor waar het 
meeste draagvlak voor is. De gebruikers komen de afvalcoaches waar 
we mee aan de slag gaan overal tegen. Er is een meldpunt openbare 

ruimte waar nu al goed gebruik van wordt 
gemaakt. We gaan eerder een tussentijdse 
evaluatie doen. Dat kunnen we eind 2018 
doen. De mensen die we er eerder bij heb-
ben betrokken en de wijk- en dorpsraden 
gaan we er dan ook weer bij betrekken.’ 

Wethouder Anne Brommersma zegt dat 
het een hele goede introductie wordt.

Week van Sociale Duurzaamheid
door Walter Eijnhoven

Op woensdag 5 oktober wordt de expositie ‘Sociale Duurzaamheid Verbeeld’ feestelijk 
geopend, door werkers van 6 VWO van De Werkplaats in Bilthoven. De opening vindt plaats in 

Griftsteede, Van Swindenstraat 129 in Utrecht. Tijdens de opening vertellen de werkers 
over de totstandkoming van hun werk. 

Sociale Duurzaamheid. Wat is dat 
nu eigenlijk? Volgens Tjerk Wage-
naar, directeur natuur en Milieu is 
dit ‘het geloof in een mooie, ge-
zonde en duurzame wereld, waarin 
mensen leven, werken en onder-
nemen, zonder schade aan natuur 
en milieu aan te brengen. En in ge-
nieten van duurzaamheid, bijvoor-
beeld van gezond en lekker eten’. 

Griftsteede
Constance van der Schaft, docente 
Beeldende Vorming aan De Werk-
plaats vertelt: ‘In april hebben 25 
werkers Griftsteede in Utrecht be-
zocht voor een dagprogramma over 
Sociale Duurzaamheid’, met vra-
gen als: wat is dat eigenlijk? Draagt 
het Griftpark bij aan sociale duur-
zaamheid? En, wat hebben kunst 
en duurzaamheid met elkaar te ma-
ken?’ Vervolgens zijn de werkers 
met alle antwoorden aan de slag 
gegaan. Hieruit kwamen de mooi-

ste kunstwerken voort, met als kers 
op de taart een expositie in Utrecht. 

Projecten
Van der Schaft: ‘De werkers heb-
ben hun best gedaan er iets moois 
van te maken. Ik wil er graag een 
paar uitlichten. Het project van Kiki 
van Setten gaat over de consumptie-
maatschappij. Iedereen consumeert, 
zonder bij de gevolgen stil te staan. 
Bij dit project wordt de kijker vi-
sueel betrokken bij het onderwerp 
‘duurzaamheid’. Een ander project 
is van Isabelle Schouw en Dirkje 
Wismans. Zij hebben een gipsen 
stad gebouwd, die bedolven is onder 
afval en viezigheid. Het afval op het 
kunstwerk staat symbool voor alle 
vervuiling die mensen in de stad 
achterlaten. De titel ‘Is ten years 
worth to wait?’ slaat op de tijd die 
het (gemiddeld) duurt voor een plas-
tic zak of flesje is vergaan. Recy-
cling is hier eigenlijk het antwoord’. 

Nepbont
Ook Aag en Bente hebben hun best 
gedaan om een goed project neer 
te zetten. Van der Schaft: ‘Zij heb-
ben een berg gemaakt, bestaande 
uit nepbont. Dit staat symbool voor 
een berg van dode dieren, gebruikt 
voor één bontjas. Met dit project 
willen Aag en Bente de consument 
laten nadenken over dierenleed. 
Een laatste project waar ik nog 
graag iets over wil vertellen is het 
werk van Hannah Bos. Zij heeft 
voor haar demente oma een jasje 
gemaakt, versierd met gehaakte 
bloemetjes, bloemetjes van schuur-
papier en zacht nepbont. Het bleek 
dat demente ouderen graag ‘frum-
melen’. Alle stoffen zijn in de ga-
rage gevonden en dus duurzaam’. 

Voor wie belangstelling heeft: alle 
projecten zijn t/m zondag 11 de-
cember 2016 te zien in Griftsteede, 
Van Swindenstraat 129 in Utrecht.

Sint Maartenskerk weer op 
landelijke televisie

door Henk van de Bunt

Voor de tweede keer in korte tijd is de katholieke kerk van Sint Maarten te zien op de 
landelijke televisie van NPO2. Dat gaat gebeuren op zondag 9 oktober vanaf 10.15 uur. Eerst 
is er een geloofsgesprek te zien met twee katholieken van deze geloofsgemeenschap, Arancha 
Fernandez en Boukje Andringa. Daarna begint om 10.30 uur de eucharistieviering waarin 

pastoor Joachim Skiba voorgaat en An Kolfschoten-van Aken lector zal zijn.

Voor de Maartensdijkse vrijwilli-
gers zal het weer een hele klus zijn, 
die op zaterdag 8 oktober al begint. 
Net als bij de viering van 21 augus-
tus zal Loek Fonkert weer de coör-
dinator zijn. ‘Dat was toen een in-
tensief weekend. Want op zaterdag 
wordt het licht al helemaal klaar ge-
zet. En op zondag om 6 uur in alle 
vroegte wordt de rest van de kerk 
klaar gemaakt voor de uitzending’, 
zo weet Fonkert van de vorige keer. 
Maar hij heeft toen ook geleerd dat 
een goede voorbereiding het halve 
werk is. ‘Door met een draaiboek 
te werken weet iedere vrijwilliger 
wat hij of zij moet doen. Dat geeft 
betrokkenheid op elkaar, maar dat 
zorgt er ook voor dat iedereen op 
deze bijzondere dagen mag delen 
in het succes’, aldus Loek Fonkert.

Intimiteit
Op 21 augustus zat de katholieke 
kerk goed vol. De meeste kerkgan-

gers kwamen toen uit Maartensdijk, 
sommigen woonden elders en wil-
den blijkbaar meemaken hoe zo’n 
televisie-mis nu werkt. ‘Omdat 
de KRO-televisie met onbemande 
camera’s werkt, hebben de kerk-
gangers weinig overlast van de ap-
paratuur en ervaren ze toch de in-
timiteit van het kleine kerkgebouw. 
Dat vonden we de vorige keer ook 
zo opvallend: onze kerk werd er 
niet mooier of lelijker op, onze 
schaapstal kwam over zoals we die 
ervaren in de normale vieringen. 
De belichters, geluidsmensen en 
videospecialisten verstaan hun vak 
zo goed dat ze elke ruimte in hun 
kracht en bijzonderheid benutten’, 
zo heeft Loek Fonkert van de vie-
ring op 21 augustus geleerd.

Blijheid
Zo heeft het koor onder leiding van 
Ben Hak ook het nodige opgesto-
ken van de uitzending in augustus. 

‘Ze weten nu dat ze zestig minuten 
lang geconcentreerd moeten zijn en 
dat de camera’s elke beweging re-
gistreren. Op elk moment kun je in 
beeld zijn en moet je uitstralen dat 
je betrokken bent en er plezier in 
hebt. Want kijkers thuis willen blije 
en zingende koorleden’, zo heb-
ben ze volgens Loek Fonkert ook 
wel terug gehoord. Maar ze hebben 
er de eerste keer ook van genoten 
want ze zongen een strakke viering 
en hebben alles kunnen laten horen. 
Want alles klopte en bleef binnen 
de tijd van 58 minuten.

Televisie
Bijna 100.000 mensen volgen de 
vieringen op televisie omdat ze niet 
meer in de gelegenheid zijn om 
naar hun eigen kerk te gaan. Ze zijn 
te oud, hebben geen vervoer of zijn 
beperkt in hun beweging. Daarom 
volgen ze om 10.30 uur de viering 
op televisie. 

V.l.n.r. Boukje Andringa, Ben Hak en Monique Fijen; allen steunpilaren 
van de St. Maarten-parochie.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

PRIJZEN DIE U 
OMVER BLAZEN

BENZINEBLADBLAZER
BG 56

€ 249
i.p.v. € 319

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

Deze actie is geldig tot en met 16 december 2016

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)
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GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering
Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie
Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

Fashion for eve ry a ge

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

6 OKTOBER

20.00 UUR 

AANVANG

20.15 UUR

START MODEPRESENTATIE

KOM GEZELLIG LANGS
EN ONTVANG EEN LEUKE GOODYBAG!
OP = OP!

DADEL/
VIJGENBROOD

een echte traktatie
NU € 4,50

SPECULAASTAARTJE
gevuld met heerlijke amandelspijs van € 6,75 nu

€ 5,95

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

Er is weer voldoende gesprekstof

bij Kapper Hans;

Trump of Clinton, nieuwe
burgemeester en hoe ziet de intocht 

eruit? Kom langs, info 212455.



Campagne Een Uit Duizenden 
Onlangs is de campagne ‘Een Uit Duizenden’ van Steunpunt Mantel-
zorg De Bilt van start gegaan. Met ludieke acties werd op een bijzon-
dere manier aandacht gevraagd voor mantelzorg. Mantelzorgers kon-
den o.a. op de foto, rode harten zijn uitgedeeld en onder alle ‘nieuwe’ 
mantelzorgers werden drie koffertjes met aandacht verloot.

Mens De Bilt, de organisatie voor maatschappelijke ondersteuning, wil 
in contact komen met meer mantelzorgers. Daarom is men de publieks-
campagne Een Uit Duizenden gestart. Uit cijfers blijkt namelijk dat een 
grote groep ‘verborgen’ mantelzorgers is. Bijvoorbeeld jongeren die 
voor een zieke ouder, zus of broer zorgen. Veertigers die de zorg voor 
hun ouder wordende ouders hebben. Lang niet iedereen ziet zichzelf als 
mantelzorger. 

Op zoek
Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van Mens de Bilt, gaat actief naar 
deze specifieke groepen op zoek en met hen in gesprek. Wie zijn deze 
mensen? Waar hebben ze behoefte aan? De uitreiking van het Man-
telzorgcompliment is onderdeel 
van de campagne. De campagne 
Een Uit Duizenden is gericht op 
bewustwording, waardering en 
ondersteuning. 
Wanneer u mantelzorger komt 
Steunpunt Mantelzorg graag 
met u in contact. Op de speciale 
website van de campagne www.
eenuitduizenden.nl is meer info 
te vinden. Men kan zich als man-
telzorger aanmelden door een 
mail te sturen naar mantelzorg@
mensdebilt.nl, waardoor men 
dan op de hoogte wordt gehou-
den van alle campagne-activitei-
ten en het ondersteuningsaanbod 
van het Steunpunt Mantelzorg 
naast waardering in de vorm van 
het Mantelzorgcompliment.
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Hazekamp
Parketvloeren

NIEUW IN DE BILT:

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

advertentie

Zonnebloemster aan 
het zweefvliegen

Tijdens een Zonnebloemvakantie van de regio Rijn & Heuvel in 
Lemele (Overijssel) kregen de gasten van De Zonnebloem de mo-
gelijkheid aangeboden om te gaan zweefvliegen.

Mevrouw Westerink (83) uit Bilthoven werd woensdag 28 september 
door vrijwilligers opgehaald en in het zweefvliegtuig geholpen. Het 
avontuur kon beginnen. Ze vond het best een beetje spannend, zij had 
nog nooit eerder gezweefd. Na uitleg van de piloot wat haar allemaal te 
wachten stond, werd het zweefvliegtuig aan een kabel door een lier de 
lucht ingetrokken. Dat ging best wel steil omhoog. Op ruim 400 meter 
ging de kabel eraf en mevrouw Westerink zweefde verder: ‘Wat is het 
mooi boven, de stilte en die vergezichten, zo mooi’, aldus een enthou-
siaste mevrouw Westerink. De Zonnebloem is er voor mensen met een 
lichamelijke beperking en wil ook hen volop van het leven laten ge-
nieten. Met deze zweefvlieg-actie heeft zij dit meer dan waar gemaakt. 
Voor meer informatie kijk op www.zonnebloem.nl. 

Mevrouw Westerink voelt zich op haar gemak in het zweefvliegtuig.

Taakstraf voor autobranden
Een jonge brandstichter uit Bilthoven is veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur. De man 

stak in 2013 in De Bilt op één dag zes auto’s in brand; vijf aan de Alfred Nobellaan 
en één aan de Weltevreden.

De politie had de man eerder op 
de dag al aangesproken omdat hij 
zich vreemd gedroeg. Hij had de 
agenten aangekondigd dat er nog 
iets zou gebeuren. Na het uitbreken 
van de branden vermoedde de poli-
tie direct dat de jonge Bilthovenaar 
erachter zat.

Telefoongesprekken 
Nadat de politie de verdachte thuis 
had bezocht, werd besloten zijn 

telefoongesprekken af te luisteren. 
Toen hij met zijn vriendin belde 
en de brandstichtingen besprak 
liep hij tegen de lamp. De politie 
hoorde de vriendin als getuige en 
die bevestigde dat de man schul-
dig was. De Billthovenaar was 
indertijd 19 jaar, maar is toch vol-
gens het jeugdstrafrecht berecht. 
Deskundigen zeggen dat hij licht 
zwakzinnig is. Ook heeft hij adhd 
en een autismestoornis.

Redelijk
Het Openbaar Ministerie had een 
taakstraf van 200 uur en een voor-
waardelijke celstraf van twee maan-
den geëist. De rechter hield er ech-
ter rekening mee dat de misdrijven 
3,5 jaar geleden zijn gepleegd en 
oordeelde dat daarmee ‘de redelijke 
termijn’ was overschreden. De man 
werd ook verdacht van twee bran-
den in een container en een auto, 
maar daarvan is hij vrijgesproken.

Kulturnacht in Coesfeld
Een bus met musici van de KBH, een dansgroep van Fraternitas, vijf kunstenaars en belangstellenden 

uit de gemeente De Bilt ging zaterdag 24 september naar de partnergemeente Coesfeld

De ontvangst was bij het openlucht-
theater, even buiten Coesfeld, waar 
Meep van Kampen, die 12 jaar 
voorzitter is geweest van de Jume-
lage De Bilt-Coesfeld, een verras-
sing stond te wachten. Uit handen 
van de burgemeester Öhmann, 
kreeg hij de penning van verdien-
ste van de stad Coesfeld. Met name 
zijn betrokkenheid en inzet op het 
gebied van kunst en cultuur werden 
geroemd. Ook zijn vrouw Hanneke 
werd in het zonnetje gezet. 

Kulturnacht
Een keer in de drie jaar wordt in 
Coesfeld een Kulturnacht georga-
niseerd. Alle verenigingen op het 
gebied van kunst en cultuur krijgen 
een podium en ook beeldende kun-
stenaars en lokale muziekbandjes 
mogen zich presenteren. Het gehele 
autovrije centrum staat in het teken 
van allerlei evenementen, 125 in 
totaal. Zo waren er vier grote po-
dia, waarop in verschillende stij-
len werd gedanst en in en voor alle 
winkels was kunst te bewonderen 
of werd muziek gemaakt. 

De Bilt
Via de Jumelage Stichting was dit 
keer ook de gemeente De Bilt goed 
vertegenwoordigd.
Het klarinetensemble van de KBH, 
aangevuld met een accordeon, 
speelde de sterren van de hemel en 
het saxofoon ensemble, ook van 

de KBH, gaf een prachtig concert. 
Op het grote podium op de Markt 
dansten de meisjes van Fraternitas 
met veel succes en in diverse win-
kels waren kunstwerken te zien van 
Sunniva Murris, Victor Schotanus, 
Jannie Vossestein, Abe Postema en 
Basher Abas. 

Boetes Voordorpsedijk 
De politie (De Bilt) heeft dinsdag 27 september tien automobilisten 
bekeurd. De bestuurders reden over de Voordorpsedijk tussen De Bilt 
en Utrecht. Tijdens de spits is de weg alleen voor fietsers en voor be-
stemmingsverkeer toegankelijk. Naar aanleiding van klachten van om-
wonenden controleerden agenten. 
De politie waarschuwt dat er de komende tijd vaker controles zullen 
zijn. Ook omdat er vaak te hard wordt gereden.

Activiteiten Steunpunt Mantelzorg
Donderdag 6 oktober organiseert het Steunpunt Mantelzorg het eerste netwerkcafé voor 
mantelzorgers. In het netwerkcafé wordt elk seizoen een ontspannende, informatieve of 

culturele activiteit, zoals een filmvertoning of boekpresentatie gepresenteerd. 

Op 6 okt. wordt de prijswinnende documentaire ‘Papa’ 
vertoond. De film gaat over de 16-jarige Renée die het 
contact met haar vader Jan Willem (53) langzaamaan 
verliest. Na afloop van de film bestaat de mogelijkheid 
om met de makers Jet Verheijen en Josselin Gordijn in 
gesprek te gaan. De locatie is Wijkrestaurant BijdeTijd, 
Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 13 in De Bilt, aan-
vang 19.30 uur, gratis toegang inclusief een drankje.

Bijeenkomst Werk en Mantelzorg
Speciaal voor werkende mantelzorgers organiseert 
Steunpunt Mantelzorg op 12 oktober een informatieve 
en inspirerende bijeenkomst over wettelijke regelingen 
en hoe je met je werkgever in gesprek kunt gaan. De 
combinatie van werk en zorg is voor veel mensen las-
tig en kost veel energie. De avond wordt verzorgd door 

Lenette van Tienhoven, zelfstandig adviseur Werk en 
Mantelzorg. Locatie is Servicecentrum De Bilt, Prof. 
PJW Debijeweg 1, De Bilt en duurt van 19.00 uur tot 
21.30 uur, gratis toegang.

Eén Uit Duizenden
Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van Mens de Bilt, is 
actief op zoek naar mantelzorgers om hen te onder-
steunen en met hen in gesprek te gaan. De uitreiking 
van het Mantelzorgcompliment aan alle mantelzorgers 
is onderdeel hiervan en wordt aangeboden door ge-
meente De Bilt. De campagne Eén Uit Duizenden is 
gericht op bewustwording, waardering en ondersteu-
ning. Voor aanmelding, informatie en ondersteuning: 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt, Henrica van Erpweg 2, 
tel. 030 7271556 of e-mail mantelzorg@mensdebilt.nl

V.l.n.r. burgemeester Öhmann, Meep van Kampen, Hanneke van Kampen, 
Brigitte Exner (voorzitter Partnerschaft Coesfeld) en Tine Rigter 
(voorzitter jumelage De Bilt).

Rommelmarkt voor Mieścisko 
Voor brocante, curiosa, servies-
goed, koperwerk, kleding en 
speelgoed, boeken en platen, kof-
fers en tassen, bijzonder mooie 
handgemaakte kaarten, kleine 
meubels en nog veel meer kan men 
terecht bij een garageverkoop op 
de boerderij van de familie Kemp 
in Maartensdijk op zaterdag 8 ok-
tober van 10.00 tot 15.00 uur aan 
de Achterweteringseweg 50 in 

Maartensdijk. De markt wordt ge-
organiseerd door Stichting Razem 
De Bilt, die de contacten onder-
houdt tussen de bewoners van De 
Bilt en de Poolse partnergemeente 
Mieścisko. De afgelopen jaren wer-
den op deze manier o.a. buurthui-
zen, kleuterschool, ouderenwerk 
en bibliotheek daar gesteund. Zie 
ook www.stichtingrazem.nl/laatste-
nieuws
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NIEUWE WINTER 
COLLECTIE

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

zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

JE WEET NIET WAT JE ZIET!

In onze winkel 
meer dan
1000

tassen voor
jong en oud!

damestassen
portemonnees
broekriemen
hoeden
werktassen
schooltassen
koffers

-  Poncho’s
-  Sjaals
-  Sieraden

Parkeren voor de deur

THE ART OF HAIRCOLORING

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Wij adviseren u graag!
Neem een vriend of vriendin mee die onze salon nog niet 

kent en ontvang beide € 10,- korting op een
knip & kleurbehandeling!

Bent u toe aan iets
nieuws?

Wilt u ook ondersteboven
zijn van uw nieuwe kapsel?

Met trots presenteert Akse Media de nieuwe informatiegids De Bilt 2017, een handige leidraad 
bij het zoeken naar informatie over uw gemeente. Tevens kunt u vanaf heden gebruikmaken van 
onze digitale informatiegids, de SmartMap via www.debilt.smartmap.nl
De papieren informatiegids kunt u vanaf 3 oktober 2016 afhalen op de volgende locaties: 

Bilthoven
Gemeentehuis:
Soestdijkseweg Zuid 173
Het Lichtruim:
Planetenbaan 2
Bibliotheek (gevestigd in Het Lichtruim):
Planetenbaan 2
Informatiecentrum Bilthoven bouwt:
Julianalaan 1
MENS Servicecentrum Schutsmantel:
Gregoriuslaan 35
MENS Servicecentrum WVT:
Talinglaan 10

Groenekan
Dorpshuis De Groene Daan:
Groenekanseweg 87

Hollandsche Rading
Dorpshuis Hollandsche Rading:
Dennenlaan 57

Westbroek
Dorpshuis Westbroek:
Prinses Christinastraat 2

De Bilt
Cultureel en vergadercentrum H.F. Witte:
Henri Dunantplein 4
MENS Servicecentrum De Bilt:
Prof. Dr. P. J. W. Debijeweg 1

Maartensdijk
De Vierstee:
Nachtegaallaan 30
MENS Servicecentrum Maartensdijk/Dijckstate: 
Maertensplein 96

Ook kunt u gebruikmaken van de gratis 
Gemeentegids App. Met deze gids voor 
uw tablet of smartphone kunt u
1.9 miljoen actuele adressen in heel
Nederland, altijd en overal raadplegen. 

U heeft hierbij de mogelijkheid om 
vanuit een vermelding een website te 
bezoeken of telefonisch contact op te 
nemen met een organisatie, vereniging 
of bedrijf. Ook leidt de App u vanaf de 
plek waar u zich bevindt naar de 
dichtstbijzijnde vestiging 
via de route functie. 

De informatiegids is gedrukt op FSC-
gecertificeerd papier en mede tot stand 
gekomen dankzij de medewerking van 
adverteerders, verenigingen en
instellingen. Wijzigingen kunt u
doorgeven aan Akse Media via
redactie@aksemedia.nl
(onder vermelding van informatiegids
De Bilt) of bel (0223) 673 010.

Daarnaast kunt u gebruikmaken van de
mutatiebon in de gids of wijzig uw 
gegevens via www.debilt.smartmap.nl

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
I www.parelpromotie.nl
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Jubilarissendag bij Van Oostrum
Op zaterdag 24 september 2016 werden bij Van Oostrum Westbroek B.V. de jubilarissen in het 

zonnetje gezet. Met maar liefst 9 jubilarissen (1 x 40 jaar, 1 x 35 jaar, 3 x 25 jaar en 
4 x 12,5 jaar) een bijzondere gebeurtenis te noemen. 

Om 8.15 uur vertrokken de jubila-
rissen met collega’s en partners ( 
44 personen) per bus naar Rotter-
dam voor een bezoek aan de Maas-
vlakte 2. Daar aangekomen werden 
ze ontvangen op een rondvaartboot 
met een kopje koffie met gebak. 
De boot voer over de Maasvlakte 
1 en 2. De gids vertelde over het 
ontstaan van de beide Maasvlak-
tes en wist veel te vertellen over 

de vaak immense schepen. Op het 
dek van de rondvaartboot hadden 
we een prachtig uitzicht over het 
gebied. Na 1,5 uur meerden we 
weer aan en konden nog rondkij-
ken in het educatieve centrum van 
Maasvlakte 2, waarna van een 
heerlijke lunch werd genoten. Om 
13.15 uur vertrok het gezelschap 
per bus naar Klimpark Fun Forest 
in het Kralingse Bos om de mid-

dag actief door te brengen. Aan de 
Kralingse Plas werd enthousiast 
aan de spellen meegedaan, waar-
bij samenwerken en plezier maken 
voorop stonden.

Om 17.15 uur vertrok de bus weer 
richting Westbroek. Daar aan-
gekomen werden de jubilarissen 
toegesproken door de heer W. van 
Oostrum en de relatiebeheerder van 

Cumela (branche or-
ganisatie voor groen, 
grond en infrabedrij-
ven) reikte de 25 jari-
ge jubilarissen een zil-
veren en de 40-jarige 
jubilaris een gouden 
Cumelaspeld uit. Voor 
de partners was er een 
prachtige bos bloe-
men. Als afsluiting 
van deze gezellige dag 
liet het koude- en war-
me buffet zich goed 
smaken. We kunnen 
terug kijken op een 
fantastische dag. 

Drie Sterren Landwaart deelt uit
Naar aanleiding van de gewonnen 
3 sterren organiseerde Landwaart 
Culinair een Deel, Like en Winactie 
op facebook waarmee een 3 sterren 
verrassingspakket te winnen viel 
t.w.v. 75 euro. Uit de vele deelne-
mers werden 3 winnaars getrok-
ken die eind vorige week het pak-
ket in de winkel kregen uitgereikt. 
[HvdB]

Herna Jonkers-Engel (Almere), An-
gelique van de Linden (Maartens-
dijk) en Stephanie van de Goede 
(foto) uit Maartensdijk waren de 
drie winnaars die uit handen van 
Willem Landwaart hun prijs ont-
vingen.

Geslaagd Repair Café 
in Westbroek

Zaterdag 24 september waren de vrijwilligers van het Repair Café 
Westbroek weer druk met het repareren van kapotte spullen. Vanaf het 
eerste moment vormde zich al een rij van mensen die benieuwd waren 
of bijvoorbeeld hun wafelijzer, snelkoker, laptop of stofzuiger nog een 
tweede leven gegund was. 

In totaal werden zo’n 20 reparaties ter hand genomen waarvan de mees-
te succesvol waren. Een enkele keer was het helaas niet mogelijk het 
apparaat weer aan de praat te krijgen: ‘Maar ja, dan kan het ook echt 
weg, en hoef ik er niet meer tegen aan te kijken’, merkte een bezoeker 
op. Zelfs de rits van een portemonnee werd met ‘geduldig prutsen’ ge-
repareerd, en kon weer in gebruik genomen worden. 

Behoefte
Dit succes maakt duidelijk dat ook in Westbroek behoefte is aan een 
Repair Café. Het inspireert de organisatoren van ‘Westbroek doet’ in 
ieder geval tot aandacht voor andere vormen van duurzaamheid, zoals 
kledingruil of energie besparen.                            (Elly van Welie)

 

Bezoeker Ineke en reparateur Cees overleggen hoe ze het wafelijzer 
weer gemaakt kunnen krijgen. 

Aan de slag bij Zideris
Zideris is een kleinschalige organisatie met een eigen gezicht, die pro-
fessionele begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen met een 
verstandelijke beperking. In Huis ter Heide aan de Rembrandtlaan 20 
staan twee  Zideris-huizen. Op het (besloten) kleinschalige terrein is 
een voetbalveld, een paardenwei, een zwembad en het Arbeids- en Trai-
ningscentrum. Er is bij Zideris Huis ter Heide ruimte voor 26 jongeren. 
[Walter Eijndhoven]

In het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen verrichtte 
wethouder Madeleine Bakker, samen met medewerkers van de gemeente 
zaterdag 1 oktober in Huis ter Heide vrijwilligerswerk. 

Groeistuipen bij Heikrekels
De groep vrijwillige Heikrekels, die het heidegebied Heijntjeskamp op het landgoed Beerschoten in 

De Bilt weer terug willen brengen, blijken nu last te hebben van groeistuipen in de natuur.

De afgelopen zomer is door de vele 
regen en ook het mooie weer zó 
groeizaam geweest dat jonge loten 
van vogelkers en vuilboom, die 
vorig jaar nog nauwelijks te zien 
waren, nu als halve boompjes het 
heidegebied ontsierden. En halve 
boompjes, die trek je niet zomaar 
even uit de grond. Je moet met 
twee mensen deze groeistuipen te 
lijf gaan: de één spit met een spa-
de de wortels los en de ander trekt 
het boompje met kluit en al uit de 
grond. Grondwerk dat doet denken 
aan de plaggenstekers van vroeger.

Doorgaan
De groeistuipen horen volgens kri-
tische kenners bij het losmaken en 
openmaken van grond. Door licht 
en losse bodem profiteren ook 
struikjes die je niet wilt hebben. 
De Heikrekels gaan echter dóór, 
want de heide is inmiddels zicht-
baar verdubbeld, nu ook met tijde-
lijke hulp van de Veldwerkgroep 

Beerschoten. Er is nog plek voor 
enkele nieuwe Heikrekels: bel 
s.v.p. 0612797017 om evt. deel te 
nemen elke eerste zaterdag van de 

maand. De Veldwerkgroep Beer-
schoten is er op woensdag en don-
derdag. Hun tel.nr is 030 2205555.

(Jelle van der Zee)

De Heikrekels hebben het zwaar dit seizoen maar kunnen er nog wel om 
lachen.

Gasten bij Biltse raad
In de raadsvergadering op 29 sept. heet burgemeester Bas Verkerk in 
het Duits vijf leden van de CDU welkom. Zij zijn volksvertegenwoor-
digers in Paderborn en woonden op uitnodiging van CDA-fractievoor-
zitter Werner de Groot de vergadering bij. Het provinciale CDA en de 
CDU in Paderborn onderhouden een vriendschappelijke band.[GG]
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Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

6 - 9 oktober Military Boekelo

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

bij aanschaf van een
paar multifocale glazen* 

vangestel.nlvangesteloptiek dé multifocaalspecialist
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€50,- 

OKTOBER 
ACTIE Multifocaal

korting

UNIEKE
REGEN &
BLIKVANGER

+
CADEAU

‘LED paraplu!’

Elke zondag open van 

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

TWEE KEER 
PLEZIER
VOOR DE 
HALVE 
PRIJS

Nú volop kleur in uw tuin en in de vroege lente van 
het komende jaar nóg een keer* ... dat kan met 

onze topkwaliteit tweejarige violen.

Maak maar vast flink ruimte in de tuin want 
we bieden ze aan voor minder dan een hab-

bekrats, minder dan een appel en een ei.
We bieden ze aan met een kassakorting van

Geldig t/m dinsdag 11 oktober

PS. U hoeft uw euro’s niet door te zagen, 

we hebben voldoende wisselgeld in huis.

50%

* Wel oppassen bij strenge vorst.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

TAMME KONIJNEN ACHTERBOUTEN

Heerlijk mals en mager, fijn van structuur, stooftopper 

met milde smaak; ca. 90 min. stoven
100 gram 1,35

BLACK ANGUS RUNDER GEHAKT

Super smaakvol vers gedraaid gehakt van 100% 

Aberdeen Black Angus vlees, echt genieten
100 gram 1,45

RUNDERBORSTLAPPEN

Ouderwets grof van draad, iets doorregen, voor een 

super stoofpot uit eigen keuken!!
500 gram 4,98

LAMSBOUT MET BEEN

Met een lichte lamssmaak, mooi mager en mals, ca. 

90 min. braden in de pan of oven op 150°C
100 gram 1.60

CASSELERRIB

Malse varkensfilet gepekeld & gerookt, heerlijk voor bij 

o.a. de zuurkool, of met cumberlandsaus
100 gram 1,75

BRISKET

Van de Green Egg, rundvlees voor op een broodje, 

lauw warm op uw salade of bij de maaltijd
100 gram 2,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 3 oktober t/m zaterdag 8 oktober. Zetfouten voorbehouden.

Energieneutraal wonen:
hoe hou je het warm?

Vanavond organiseert de Biltse energiecoöperatie BENG!
een informatieavond met als thema ‘Energieneutraal De Bilt in 2030: kan dat?’
Dat je als huiseigenaar veel kan doen, bewijst Monique Hugen en haar gezin.

Zij realiseerden door de jaren heen een (bijna) energieneutraal huis.

“Absoluut”, is het antwoord van Monique Hugen op 
de vraag of het haar doel is om helemaal energieneu-
traal te zijn. “Ik vraag me altijd af hoe het beter kan. 
Het liefst wil ik even veel energie opwekken als dat ik 
verbruik.” In 1993 kochten ze hun vrijstaande huis in 
de bloemenbuurt van De Bilt. Er stond één kachel in 
het huis uit 1923. De buurvrouw waarschuwde: “Zet 
de verwarming maar aan want anders springen de ra-
men met deze vrieskou”. 

De ramen waren dus het eerst aan de beurt toen het op 
isoleren aankwam. Daar kwam dubbel glas in. Vervol-
gens isoleerden ze de vloer want daar kwam behoor-
lijk veel kou vanaf. Dat maakte het huis direct com-
fortabeler. Toen de kinderen kwamen, besloten ze om 
het huis uit te bouwen. Op het nieuwe geïsoleerde dak 
lieten ze zes zonnepanelen plaatsen. “Daar kom je een 
heel eind mee maar nog steeds niet zelfvoorzienend!” 
Ze overwogen om een windmolen te plaatsen maar dat 
vonden ze toch te ver gaan. “Geef mij maar drie wind-
delen voor mijn verjaardag.”, zei Monique toen. Dus 
nu is ze eigenaar van een stukje windmolen!

Duurzame leefstijl
Dat de isolatiemaatregelen aantikken, kan ze merken. 
Hilarisch was het moment dat de energieleverancier 
verontrust belde: “Er klopt iets niet met de meter me-
vrouw.” Dat lage energieverbruik komt overigens ook 
door een zeer bewuste leefstijl. Naast alle energiebe-
sparende maatregelen, maakt het gezin met vier kinde-
ren steeds weer bewuste keuzes. Dus: in de winter met 
een dekentje op de bank, de vriezer uit in de vakantie 
en geen TV’s op de tienerkamers! Monique lacht: “We 
zijn toch geen watjes!”

BENG!-Café ‘Energieneutraal De Bilt:
kan dat?’, 5 oktober, Café van Miltenburg,

Oude Brandenburgerweg 32, Bilthoven,
inloop vanaf 19.30 uur, toegang gratis.

Monique Hugen voor haar (bijna) energieneutrale huis. (Foto: Jenny Senhorst)
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Handen af van Dudok
De bewoners van het Dudokcomplex aan de Bilthovense Julianalaan 
protesteerden jl. zaterdag opnieuw tegen de gedeeltelijke sloop van het 
complex. Zij zijn van mening dat het complex op de gemeentelijke mo-
numentenlijst thuishoort. De gemeente heeft eerder dit verzoek afgewe-
zen. Middels een groot spandoek op de flat protesteren zij nu tegen de 
voorgenomen sloop van een gedeelte van de complex. Eerder sprak ook 
het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, zich 
uit voor behoud van het gehele complex. 

Bewoners van het Dudokcomplex in Bilthoven formuleren een duidelijk 
protest. [foto Walter Eijndhoven]

1e lustrum Voedselbank
Onlangs ‘vierde’ de Voedselbank De Bilt haar vijfjarig bestaan. Ooit 
ontstaan als dependance van Voedselbank Zeist, kreeg De Bilt precies 
vijf jaar geleden haar eigen status. Eetcafé Van Miltenburg bood de 
vrijwilligers van de Voedselbank De Bilt een lustrumborrel aan. 

Rob Veerman, voorzitter van De Voedselbank De Bilt, zette ‘vieren’ 
ook duidelijk tussen aanhalingstekens: ‘Het zou niet nodig moeten 
zijn, maar gelukkig kunnen we een aantal mensen en gezinnen uit de 
nood helpen met hun eerste behoefte aan voeding’, vertelt Rob Veer-
man tijdens zijn inleiding. ‘Vele vrijwilligers zijn wekelijks bezig met 
het verzamelen en uitgeven van voeding. Sommige hebben er zelfs 
een dagtaak aan’. 

Rozen
Op deze avond reikte de voorzitter een tweetal rozen uit aan de Voed-
selbankers van het eerste uur Riemke Putz en Jacques Berk. Ook reikte 
Rob een roos uit aan Ellien ten Cate, die afscheid nam als bestuurslid 
communicatie. 

Voedselbankers van het eerste uur Riemke Putz en Jacques Berk met 
voorzitter Rob Veerman (r). (foto Hans Lebbe / HLP images)

Dagverse producten voor 
Voedselbank

Zaterdag sloot Jumbo Jelle Farenhorst Maartensdijk voor een paar dagen de deuren voor 
een grote verbouwing. De winkel wordt ruim 200 vierkante meter groter. ‘Wanneer je voor 
vijf dagen de deuren sluit heb je een hoeveelheid dagverse producten over, die vrijdag niet 

meer verkocht kunnen worden’, vertelt Jelle Farenhorst. ‘Deze producten hebben wij aan de 
Voedselbank De Bilt gegeven, die daar een heel goede bestemming voor heeft’. 

Rob Veerman, voorzitter van de 
Voedselbank De Bilt is hier heel 
blij mee: ‘Wij vinden het belangrijk 
dat vrijdags bij de uitgifte dagvers 
producten in de kratten zitten. Onze 
afnemers vinden dit heel fijn. Naast 
deze donatie is Jumbo Farenhorst 
één van onze trouwe leveranciers 
van etenswaren voor de Voedsel-
bank De Bilt’. Jelle Farenhorst be-
nadrukt, dat door Jumbo Maartens-
dijk niets wordt weggegooid, maar 
altijd een plek vindt om tot zijn 
recht te komen als voeding! ‘Deze 
keer zijn het andere producten dan 
die wij normaal doneren en dat 
geeft mij een goed gevoel om het 
een keer op deze manier te kunnen 
doen’, vult Jelle nog aan. 

Jumbo opent vrijdag weer
door Henk van de Bunt

Zaterdag 1 oktober om 18.00 uur sloot de Jumbo aan het in Maartensdijk voor vijf kalenderdagen 
haar deuren. Deze week vindt een flinke verbouwing plaats. Het pand van de voormalige naastliggende 

fietswinkel wordt bij de huidige zaak betrokken waarmee de winkeloppervlakte met 200 m2 wordt 
vergroot. Vanaf vrijdag 7 oktober is de klant van harte weer welkom in de vernieuwde Jumbo.

Nadat zaterdag de winkel haar deu-
ren sloot, werd het merendeel van 
de medewerkers ingezet om tijdens 
de avonduren de hele winkel leeg te 
kunnen halen. Maandagochtend kon 
de verbouwing op tijd beginnen. 

Pup
Tijdens de werkzaamheden is het 
Pick Up Point wel open. Klanten 
lunnen hun online bestelde bood-
schappen gewoon afhalen in de win-
kel, vanaf 16.00 uur. Om het onge-
mak een beetje dragelijk te maken 
geeft Jumbo Farenhorst 2,50 euro 
korting bij een bestelling vanaf 25 
euro. Vrijdag 7 oktober om 8.00 uur 
is de winkel weer open. Jelle Faren-
horst: ‘Iedere klant krijgt op vrijdag 
7 en/of zaterdag 8 oktober bij beste-
ding van 25 euro aan boodschappen 

een gratis pak stroopwafels, om de 
heropening te vieren. Wij hopen dat 

de klant tevreden zal zijn met de uit-
breiding van de winkel’. 

Beraad over locatie voor 
‘Spelende kinderen met fiets’ 

door Henk van de Bunt

Bij de beantwoording van mondelinge vragen in de gemeenteraadsvergadering in februari is 
door het College toegezegd om opnieuw te overleggen met de omwonenden over een (andere) 

plek voor het beeld ‘Spelende kinderen met fiets’ van Jits Bakker. Het beeld was voorheen 
gesitueerd bij de voormalige Van Everdingenschool aan de Boslaan te Bilthoven.

In de vergadering op juni 2016 
van de commissie voor Burger 
en Bestuur meldde het College, 
dat de omwonenden in meerder-
heid begrip hebben getoond voor 
de wens om het beeld een plek 
te geven waar het meer tot zijn 
recht komt. Het gemeentebestuur 
is nu in overleg met de erven van 
de kunstenaar over plaatsing van 
het beeld op een andere locatie in 
het centrum van Bilthoven en ver-
wacht dat dit overleg in november 
a.s. zal zijn afgerond.

In de commissievergadering van 

juni werd een brief van de voorzit-
ter van Stichting Jits Bakker Col-
lectie inzake ‘Toekomstige locatie 
beeld ‘Fietsspel’ besproken. Wet-
houder Hans Mieras vertelde toen 
contact te hebben opgenomen met 
de erfgenamen, waar het gaat om 
het beheer van de beelden. Beter 
De Bilt opperde om het bedoelde 
beeld bij het station te plaatsen en 
de buurt een ander beeld terug te 
geven. Peter Schlamilch (Beter De 
Bilt): ‘Om de impasse te doorbre-
ken heeft Beter De Bilt dit onder-
werp meerdere keren geagendeerd. 
Wij noemden de mogelijkheid het 

beeld van Jits Bakker op een pro-
minente plek aan de noordzijde 
van het station te plaatsen. Dat is 
een schitterende plek, met veel 
verkeer én sociale controle’. Tibo 
van de Zand (Stichting) bevestigt 
dit: ‘Voor zover bekend is het stati-
on nog steeds de gewenste locatie, 
maar de beoogde plek is eigendom 
van NS / ProRail. Ik heb binnen-
kort overleg met de beleidsmede-
werker cultuur van de Gemeente 
De Bilt Ernest Schuler hoe we dit 
verder gaan oppakken. Ik hoop 
wel, dat er spoedig een besluit ge-
nomen kan worden’. 

Bij Jumbo Maartensdijk wordt er niets weggegooid. 
(foto Hans Lebbe/HLP Images)

Zaterdagavond om 21.00 uur was de winkel al aardig leeg.

Peter en Tibo met het schaalmodel op de beoogde locatie. [foto Reyn 
Schuurman]
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Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31

GRATIS STROOPWAFELS
Op 7 en 8 oktober 2016 bij besteding vanaf € 25,- aan boodschappen

Alleen bij Jumbo Jelle Farenhorst in Maartensdijk

  ’Kom een kijkje 
     nemen in onze 
   nieuwe winkel
 vanaf 7 oktober’
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Voordeel

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

159 500

795 199

* Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/sparenvoorjeschool

    Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31                                          

Elke school kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom stelt Jumbo onder 

de deelnemende basisscholen in Maartensdijk en omstreken € 7.500,- beschikbaar. 

Bij iedere 10 euro* aan boodschappen krijg je t/m dinsdag 11 oktober 2016 een 

schoolpunt met een unieke code die je op jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt 

geven aan de deelnemende school van jouw keuze. Aan het einde van de actie wordt 

€ 7.500,- verdeeld over alle deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen 

schoolpunten. Dus spaar mee om de spaardoelen van jouw school waar te maken!

JUMBO VERDEELT
€7.500.-  IN MAARTENSDIJK EN 

OMSTREKEN 

Goudeerlijk
bollen wit
of tarwe
per zak
van

€2,18

Geldig op vrijdag 7 en zaterdag 8 okt. 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en

uitverkocht voorbehouden

Turco
taartje

Nieuw 
La place
ko�  ebonen
per zak

Kruimige
Aardappelen
Zak
5 kilo

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn

Actie loopt tot11 oktober
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Begraven worden midden in de vrije natuur. Het is 
een wens die steeds meer mensen hebben. Maar 
hoe werkt dat dan? Begraven worden in de natuur? 
En waar moet je allemaal rekening mee houden? 
Op zondag 16 oktober organiseren Tap DELA en 
Utrechts Landschap een voorlichtingsbijeenkomst 
met wandeling op natuurbegraafplaats Den en 
Rust in Bilthoven. Iedereen is van harte welkom.

Den en Rust is de enige natuurbegraafplaats in de 
provincie Utrecht en is gelegen in het bos van het 
Utrechts Landschap. Op de begraafplaats blijft het 
boskarakter behouden. Geen hekken, geen kunst
matige verlichting en geen graven met grafstenen. 
Graven blijven voor altijd onaangeroerd. Het enige 
dat het aangezicht van de natuurbegraafplaats ver
andert, is de wisseling van seizoenen. 

Mogelijkheden rondom de uitvaart
Veel mensen zijn echter niet op de hoogte van alle 
mogelijkheden rondom een uitvaart. Dit blijkt uit 
gesprekken die Martine Eggen, relatiebeheerder 
uitvaartzorg bij Tap DELA, regelmatig voert met 
mensen over hun uitvaartwensen. Martine: ‘Men
sen weten vaak niet dat je ook kunt kiezen voor een 
natuurbegraafplaats. Of ze denken dat de kosten 
voor zo’n natuurgraf heel hoog zijn’. 

Laatste rustplaats 
midden in de 
Utrechtse natuur

Martine Eggen | Tap DELA &
Hans Hoogewerf | Utrechts Landschap

Lezing en wandeling door het bos
Om mensen te helpen beter keuzes te kunnen ma
ken voor later, organiseren Tap DELA en Utrechts 
Landschap op zondag 16 oktober om 14.00 uur een 
voorlichtingsbijeenkomst op natuurbegraafplaats 
Den en Rust. Martine Eggen vertelt samen met 
Chantal Olgers, assistent begraafplaatsbeheerder 
Den en Rust, wat de mogelijkheden omtrent natuur
begraven zijn. Ook behandelen ze enkele veel
gestelde vragen en is er voldoende tijd om vragen 
te stellen. Hans Hoogewerf, boswachter Utrechts 
Landschap, neemt iedereen vervolgens mee naar de 
natuurbegraafplaats. Hij vertelt meer over de flora 
en fauna van dit bijzondere natuurgebied. 

Kom naar de bijeenkomst op 16 oktober
Bezoekers waarderen onze bijeenkomsten over 
natuurbegraven; zij zijn blij met het initiatief en 
vinden de bijeenkomsten verhelderend. De bijeen
komst van 9 oktober is al volgeboekt, daarom vindt 
deze extra bijeenkomst plaats. Deelname is kos
teloos en aanmelden kan via utrechtslandschap.nl/ 
activiteiten. In verband met de wandeling kunnen 
maximaal 25 personen deelnemen. Het advies is om 
stevige schoenen te dragen. De bijeenkomst is, in
clusief pauze en napraten, rond 17.00 uur afgelopen.

(advertorial)

‘t Knipperijtje

Spechtlaan 29 • 3738 GA • Maartensdijk  
Tel.: 0346 - 212908 • 06 - 38658615

Ook 2 avonden open.

‘t Knipperijtje

Spechtlaan 29 • 3738 GA • Maartensdijk  
Tel.: 0346 - 212908 • 06 - 38658615

Ook 2 avonden open.

•  Elke dinsdag betalen 65 plussers geen € 20,50 
 maar € 14,50.
•   Wij hebben altijd gezinskorting van € 7,50 als u met  
 minstens 3 gezinsleden in dezelfde week komt.
•   Voor knippen en verven betaalt u € 59,00 compleet  
 met haarmasker en versteviging, dus geen 
 “verrassingen” bij de kassa.
•  Wij hebben koopavond op woensdag en vrijdag.
•  Afspraken kunnen ook gemaakt
 worden via whatsapp op: 06-38658615 
 maar natuurlijk ook telefonisch op 0346-212908.

Corin, Cindy, Anouk & Bianca.

Even wat weetjes van

Onze wasmachine 
is weer keurig 
gerepareerd

Die Vink!
Wat goed!!

Nee, Vink
WITGOED

Als uw wasmachine 
gerepareerd moet worden, is

dat vaak een probleem

Wie 
gaat uw

wasmachine
repareren?

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte 

afl evering en installatie. 
Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

Elke 
Woensdag

in Maartensdijk

09.00 - 18.00 uur
op het

Maertensplein

Haring
4 voor € 5,00

Kibbeling
500 gram € 5,00

✂ Geldig tegen inlevering van deze bon op 5-10-2016 en 12-10-2016

U kunt ook bestellen: 06-12115651

Dier van de maand: Nevil

0

3 4 6 7 2 5 99
8

D
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renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Bob, die 
vorige maand 
asieldier van 
de maand 
was heeft 
nog geen 
nieuw baasje 
gevonden!

Nevil is een hele lieve cyperse kater van 14 jaar. Hij is 
dol op aandacht en hij praat ook lekker met je. Hij is 
bij ons in het asiel gekomen omdat hij de hond van 
het gezin aanviel. Logisch dus dat wij hem niet in 
een gezin met een hond plaatsen. Naar kinderen toe 
is hij ontwijkend, maar dat is begrijpelijk voor een 
oudere kater. Hij heeft gewoon wat meer rust nodig. 

Het liefst plaatsen we hem in een rustig huishouden 
zonder kinderen en zonder andere huisdieren zodat 
hij lekker in alle rust van zijn oude dag kan genieten. 
Op dit moment krijgt hij bij ons dieetvoer vanwege 
blaasgruis en dat zal hij ook vermoedelijk de rest van 
zijn leven moeten blijven gebruiken.
Wie komt deze lieve, wat oudere man bezoeken en 
liefst ook meenemen?

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

Maertensplein
zaterdag 8 oktober
10.00 - 17.00 uur

Najaars-
markt
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WP deelnemer aan 
D66-debatwedstrijden 

In het kader van haar vijftigjarig bestaan organiseert D66 landelijk debatwedstrijden onder 
scholieren. De partij heeft daarvoor de middelbare scholen uitgenodigd waar haar huidige 

parlementariërs zijn gevormd. Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven (Joris Backer (Eerste 
Kamer) werd hier opgeleid) behoorde tot de deelnemers.

D66-fractievoorzitter Alexander 
Pechtold: ‘Prachtig dat we scho-
lieren op deze manier kunnen be-
trekken bij het 50-jarig bestaan van 
D66. Met bevlogen sprekers als Van 
Mierlo en Terlouw kent D66 een 
sterke retorische traditie. Ik vind 
het belangrijk dat we scholieren op 
deze manier interesseren voor het 
debat, dat de basis voor onze parle-
mentaire democratie vormt. En het 
is belangrijk dat we aandacht be-
steden aan spreken in het openbaar, 
zodat deze jonge mensen daar later 
in hun leven profijt van hebben’. 

Provinciehuis Utrecht
Ter voorbereiding kregen de veer-
tien deelnemende scholen een 
training, waarbij iedere school 
een team afvaardigde op vrijdag 
30 september naar één van de vier 
voorrondelocaties in het land. Het 
WP-team van 6 debaters wachtte 
in het Provinciehuis te Utrecht de 
schone taak om het IJsselcollege 
uit Capelle aan de IJssel en het Ste-

delijk Gymnasium uit Nijmegen te 
laten zien, dat zij de betere debaters 
hebben. Met een divers en sterk be-
argumenteerd betoog wisten zij de 
jury te overtuigen, dat Nederland 
toch echt niet alle kolencentrales in 
Nederland moet sluiten en op deze 
overtuigende manier werd het eer-
ste debat van het IJsselcollege ge-
wonnen. 

Nijmegen
Het tweede debat streden de WP-
werkers tegen het Stedelijk uit 
Nijmegen, met een ervaren club 
van slechts 3 debaters aanwezig. 
Het persoonlijke in het verhaal 
en de genadeloze, heldere ana-
lyse werden wederom geprezen. 
Toch moesten de Stichtenaren 
hun meerdere erkennen in de Nij-
meegse tegenstanders. Het zou 
dus op de laatste ronde aankomen, 
wanneer het IJsselcollege zou win-
nen van Nijmegen. Helaas maakte 
Nijmegen er een 2-0 van, ook al 
waren er wel wat gaten te schieten 

in de argumentatie: de standvastig-
heid en overtuigingskracht hebben 
uiteindelijk de Nijmegenaren aan 
de overwinning geholpen. Na het 
uitroepen van de winnende school 
werd er per school nog één debater 
uitgelicht die de jury extra wist te 
imponeren. Ervaren WP-ster Sofie 
Buesink mocht zich deze eer laten 
welgevallen na haar vlammende 
en weloverwogen woorden in het 
debat. 

Contacten
Tijdens de afsluitende fotocessie 
met alle hoofdrolspelers, hapjes, 
drankjes en bemoedigende woor-
den werd ook vervolgcontact ge-
legd met de debaters uit Nijmegen, 
die zaterdag 30 oktober een debat-
toernooi organiseren, waar de WP 
in ieder geval 3 teams van ieder 2 
debaters naar toe wil sturen. Het 
was weer een geslaagde en plezie-
rige middag, waar ook een aantal 
nieuwelingen op debatgebied hun 
talenten heeft getoond. [HvdB]

Feestelijke opening Kinderboekenweek
door Walter Eijndhoven

Woensdag 5 oktober vindt, in de Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan in Bilthoven, de 
opening van de Kinderboekenweek plaats, door kleuters van de Van Dijckschool. 

De afgelopen dagen zijn zij nog hard aan het knutselen om de etalage 
van de boekenwinkel te versieren, met als thema: ‘Voor altijd jong’. 

‘Bij een omaatje krijg je altijd 
allerlei associaties: zij is oud, in 
het zwart gekleed, met een knot-
je, zij loopt met een stok en zij 
is altijd lief voor haar kleinkin-
deren’. Aan het woord is Saskia 
Bamberg, kleuterjuf aan de Van 
Dijckschool in Bilthoven. Zij 
vervolgt: ‘De oma’s en opa’s van 
nu zien er vaak veel jonger uit, 
zijn sportiever gekleed, sporten 
veel en gaan vaak op reis. Een 
heel ander beeld dan de groot-
ouders van vroeger’. Anouk, ook 
kleuterleidster aan de Van Dijck-
school, vult aan: ‘Vandaar het 
thema voor dit jaar, ‘Voor altijd 
jong. Ook grootouders zijn en 
blijven jong’. 

Confetti
Woensdag 5 oktober lopen wij 
met de kleuters naar de boekhan-
del. Hier krijgen alle kinderen een 
handjevol confetti en knippen wij 
een lint door, om de Kinderboe-
kenweek officieel te openen. Sa-
men bekijken wij daarna de eta-
lage, om te zien hoe mooi deze is 
geworden’. 

Na de officiële opening leest kin-
derboekenschrijfster Meta Hen-
kes uit Bilthoven voor uit eigen 

werk. Om 12.00 uur is het feest 
weer voorbij en mogen de kinde-
ren naar huis. 

Bouwman
Ook op basisschool De Regen-
boog aan de Aelusweg in De Bilt 
zijn de kids al een paar weken aan 
het werk rondom de Kinderboe-
kenweek. Zij versieren de etalage 
van Boekhandel Bouwman aan de 
Hessenweg in De Bilt. De speci-
ale opening van de Kinderboeken-
week vindt hier plaats om 9.30 uur. 

Peuteropvang 
Juliaantje naar Nijntje

Op vrijdag 30 oktober zijn de kinderen van Peutergroep 
Juliaantje van Kinderopvang de Bilt naar het 

Nijntje museum geweest. 
Vanuit het ontwikkelingsgericht werken, zijn de peuters de afgelopen 
drie weken bezig geweest met het thema Nijntje. Op de peutergroepen 
wordt er gewerkt aan diverse thema’s vanuit het Uk en Puk program-
ma. Uk staat voor het kind, en Puk is een grote gele knuffelpop die al 
deze thema’s mee beleefd. Dus Puk ging uiteraard mee naar Nijntje. 
Zo hebben de kinderen kennis gemaakt met cultuur vanuit hun eigen 
belevingswereld!  Al kruipend, zoekend, dansend en ruikend hebben de 
kinderen spelenderwijs veel geleerd van het Nijntjemuseum. De kinde-
ren hebben er enorm veel plezier gehad!

Peuters van Juliaantje in het Nijntjemuseum.

Junior Gouden 
Kalveren voor HNL

Dinsdag 27 september was het Junior Gouden Kalveren Gala 2016 in 
de Stadsschouwburg in Utrecht. Leerlingen uit HAVO 4 en VWO 4 
van Het Nieuwe Lyceum (HNL) maakten in een workshop van drie uur 
een film van 1-minuut. Acht scholen maakten 103 filmpjes waarvan er 
uiteindelijk tien naar huis gingen met een Junior Gouden Kalf.

(Luciënne van de Sluis) 

Het Nieuwe Lyceum werd maar liefst vijf keer genomineerd.
(foto Ron Jacobs)

Met trots en plezier wordt teruggekeken op de D66-debatwedstrijden. Op de foto vlnr: Morris Volwerk, Boas 
Kalma, Beate Bos, Lotte de Graaff en Jade Hermkens [foto Reyn Schuurman]

Anouk (l) en Saskia (r): kleuterleidsters op de Van Dijckschool.
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LAATSTE WEEK!

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden op 
www.hoogvliet.com/openingstijden. Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

Per combinatie kan de prijs verschillen. * U krijgt 50% korting op de totaalprijs

Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
11 oktober

2016

Alleen geldig op vrijdag 7 t/m zondag 9 oktober 2016

SPAAR MEE VOOR
GRATIS STICKERS
& ZACHTE KNUFFELS!

Dash wasmiddel
Color, regular of citrus fris
Fles 1040 ml
van: 2.52
voor: 1.26

 Roombotercroissant
4 stuks
2.20

De originele 
roombotercroissant!

DubbelFrisss 
2 pakken van 1.5 liter
van: 2.24 - 2.82
voor: 1.12 - 1.41

1+1
GRATIS*

1.001.001.001.
4 stuks

50%
korting

Per liter 1.21

SPECTACULAIR!

Tweedaagse kunstexpositie
Voor het derde jaar op rij is het kunstkring BeeKk gelukt om een ten-
toonstelling te organiseren in een leegstaand pand binnen de gemeente. 
In tegenstelling tot de jaarlijkse kunstroute zijn alle deelnemende kun-
stenaars van BeeKk nu te bezoeken op één adres.

Dit jaar is dat het voormalige ING bankgebouw aan de Vinkenlaan 8 
in Bilthoven. In verschillende kamers en andere ruimtes, waaronder de 
kluis, is het steeds verrassend wat er te ontdekken valt.

Kunstenaars
Op 15 en 16 oktober van 12.00 tot 17.00 uur is hier van alles te zien: 
schilderijen, sieraden, tekeningen, foto’s, beelden van steen en hout, 
keramiek en tassen. Er is voor elk wat wils. 24 kunstenaars zijn zelf 
aanwezig om tekst en uitleg te geven. Alleen de begane grond is rol-
stoeltoegankelijk. De toegang is gratis. Voor informatie kijk op www.
kunstkringbeekk.nl                      (Connie van Winssen)

Familievoorstelling Sojater 
Zondag 9, zaterdag 29 en zondag 30 oktober speelt Sojater een familie-
voorstelling Assepoes voor jong en oud in De Vierstee aan de Nachte-
gaallaan 30 in Maartensdijk. Sojater speelt op drie middagen de hilari-
sche en hartverwarmende familievoorstelling Assepoes. Iedereen denkt 
het sprookje wel te kennen, maar bij Sojater krijgt het verhaal zo’n rare 
twist dat het allemaal een stuk minder zoetsappig en veel komischer 
wordt. Leuk voor jong én oud. Of het goed afloopt? Het is maar van 
wiens kant je het bekijkt.  Reserveren kam via www.Sojater.nl of tel. 
0346 213635.

Lezersactie Harry Sacksioni 
De lezersactie van vorige week voor de voorstelling van meestergi-
tarist Harry Sacksioni heeft een enorme hoeveelheid aanvragen voor 
vrijkaarten opgeleverd. Helaas hebben we niet iedereen kunnen ver-
blijden met vrijkaarten. Maar er komen nog meer lezersacties, ook in 
samenwerking met het Lichtruim. Dit seizoen maken 10 professionele 
theatervoorstellingen die door Nederland toeren, een extra stop in Bilt-
hoven. Ze worden tijdig aangekondigd in De Vierklank en zullen steeds 
vergezeld zijn van een lezersactie met vrijkaarten. Alle inwoners die 
gereageerd hebben op de lezersactie van Harry Sacksioni hebben in-
middels bericht gehad.

Kampeer & Caravan Jaarbeurs 
Van 12 tot en met 16 oktober vindt in de Jaarbeurs de Kampeer & Cara-
van Jaarbeurs (KCJ) plaats. Op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs kom 
je op de hoogte van de laatste kampeertrendsen ontdek je de nieuwste 
snufjes op kampeergebied. De meest uiteenlopende modellen campers en 
caravans staan opgesteld, je kan handigste accessoires testen en je laten 
inspireren door de leukste kampeerbestemmingen. 
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, 12 t/m 16 oktober 2016, Jaarbeurs I 
Utrecht. Openingstijden:  dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Kaarten aan 
de kassa kosten €12,50.  Meer informatie + voordelige online voorver-
koop: kampeerencaravanjaarbeurs.nl

Film over banden 
met paarden

Het Filmhuis in het Lichtruim De Bilt vertoont op 12 oktober 
‘Of horses and men’ van regisseur Benedikt Erlingsson.

In deze IJslandse Oscarinzending staan paard en mens centraal. Naast 
de schitterende landschappen en droge IJslandse humor stelen vooral 
de paarden de show, in vaak verbijsterende scènes over hun liefdes en 
levens, en die van hun berijders. In een onherbergzame IJslandse vallei 
trotseren de dorpelingen samen met de dieren - en dankzij de brood-
nodige hartversterkers - de ijzige omstandigheden in het oogstrelend 
mooie landschap. De gedrongen, maar ijzersterke IJslandse paarden 
hebben net zoveel karakter en ballen als hun bazen. Dat levert in dit 
komische drama ronduit absurde situaties op, waarin soms het paard 
en soms de mens het onderspit delft. Maar hun verwantschap speelt in 
dit eigenzinnige speelfilmdebuut van Benedikt Erlingsson de hoofdrol. 
Zowel mens als viervoeter krijgt te maken met liefde en dood. 
De filmvoorstelling is in Het Lichtruim, Planetenbaan 2, Bilthoven. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn aan de kassa vanaf een uur voor aan-
vang voorstelling verkrijgbaar of vooraf online via de ticketshop van 
het Lichtruim. 

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal gratis kaarten beschik-
baar. Stuur een mail naar info@vierklank.nl om hiervoor in aanmerking 
te komen. Onder de geïnteresseerden worden deze kaarten verloot. Je 
ontvangt sowieso bericht.
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Herfsttoernooi Salvo
Het herfsttoernooi van volleybalvereniging Salvo ‘67 uit Maartensdijk wordt dit jaar gespeeld 
op vrijdag 28 oktober in De Vierstee. Aan dit jaarlijks terugkerende sportieve evenement kan 

ieder bedrijf-, familie-, vrienden-, studenten-, sport- of buurtteam deel nemen. 

Het toernooi kent een poule voor 
beginners (onervaren spelers), 
voor gevorderden (recreanten) en 
een poule voor competitiespelers. 
In elk team van 6 personen zitten 
minimaal twee vrouwen. De wed-
strijden beginnen rond 19.00 uur. 
Wanneer alle poules helemaal ge-
vuld zijn wordt er tot omstreeks 

23.00 uur gespeeld, waarna de 
prijsuitreiking volgt. 

Het accent ligt vooral op een ge-
zellig avondje volleyballen op een 
niveau dat bij het team past. Met 
collega’s, familie, vrienden of 
buurtgenoten lekker een balletje 
slaan en napraten aan de bar van 

de Vierstee. Dat kan door als team 
in te schrijven. 
Het aantal deelnemende teams 
is niet oneindig. Het is raadzaam 
snel in te schrijven. Aanmelding is 
mogelijk tot 15 oktober 2016 via 
info@salvo67.nl. 
Voor nadere informatie zie ook de 
website www.salvo67.nl 

Nova boekt overwinning 
Na vorige week de koppositie te hebben gepakt ten koste van Dindoa, kwam in de vijfde 

speelronde Oranje Nassau uit Amsterdam op bezoek. Deze ploeg had nog geen punt behaald en 
keerde ook na een (nog altijd redelijk aangename) 1 oktobermiddag op Sportpark Laren-stein 

met lege handen huiswaarts: 24 - 14.

De bezoekers openden na twee minuten de score met 
een afstandsschot. Richard van de Pas antwoordde 
voor het eerst namens Nova, eveneens van afstand, 20 
tellen later: 1-1. Bij 3-3 nam de Biltse formatie voor 
het eerst echt het initiatief en liep uit naar een 6-3 tus-
sen-stand. Het was namens Nova vooral Lisa Radema-
kers die weinig doelkansen nodig had om in de eerste 
helft al vier keer tot scoren te komen. Aan de overzijde 
ging Maarten van Brenk effectief om met een beperkt 
aantal doelkansen. Ruststand: 11-5.

Niet scherp
De tweede helft begon Nova andermaal niet scherp, 
met wat fouten in de passing en andere slordigheden 
tot gevolg. Na tien minuten spelen stond het 15-7 en 
weer tien minuten later 19-10. Een aantal fraaie goals 
werd gescoord, maar in de eindfase incasseerde Nova 

ook te gemakkelijk een aantal tegentreffers. Kim 
Hoep, Coen van Eck en Steven Bakker kwamen als 
invallers nog ruim een kwartier binnen de lijnen. Inge 
van Eck noteerde met haar derde score na de rust num-
mer 24 voor Nova, dat de wedstrijd uitspeelde en bij 
24-14 de teller stokte.

Ongeslagen
Door deze vijfde winst op rij handhaaft Nova haar 
ongeslagen koppositie, gevolgd op twee punten door 
twee runner-ups: Dindoa en Woudenberg. Deze ploe-
gen treffen elkaar overigens nog over twee weken. 
Volgende week komt Midlandia uit Bunnik op bezoek 
op Sportpark La-renstein. De laatste keer dat beiden 
elkaar troffen was twee seizoenen terug in de 3e klas-
se. Aanvang: 15.30 uur.

FC De Bilt trekt aan 
het kortste eind

Op zaterdag 1 oktober troffen FC De Bilt en AMVJ elkaar 
voor de derde keer binnen enkele maanden. Was AMVJ 
net iets te sterk voor FC De Bilt in de nacompetitie voor 
promotie, ook dit keer gaven de mannen uit Amstelveen 

de Biltse mannen het nakijken.

Bij FC De Bilt ontbraken door blessures en werkverplichtingen diverse 
spelers, dus het was voor de technische staf een hele puzzel om het eer-
ste en tweede elftal goed samen te stellen. In de eerste helft had AMVJ 
meer balbezit, maar echt gevaarlijk werd de ploeg uit Amstelveen niet. 
De Biltse verdediging stond goed en mocht het een beetje dreigend 
worden dan stond Ricardo Pouw zijn mannetje. 

Paal
De eerste echte mogelijkheid was voor De Bilt; Tom Karst kapte een 
verdediger uit en schoot de bal net niet genoeg in de hoek, waardoor 
de keeper de bal uit het doel kon werken. In de 34e minuut leek het 
dat Tom in de zestienmeter werd neergelegd en dat de scheidsrechter 
een strafschop zou geven, maar hij legde de bal op 17 meter. Sam 
Eerdmans ontfermde zich over de vrije bal en hij schoot prima, maar 
zijn schot belandde op de paal en zo bleef het tot de rust 0-0. In de 
58e minuut scoorde AMVJ de 0-1. Daarna pakte FC De Bilt wel het 
initiatief en dat resulteerde in een schitterend doelpunt van Tom in de 
67e minuut. Ook nu kapte hij zijn tegenstander uit, maar dit keer ging 
zijn schot buiten bereik van de keeper tegen het net: 1-1. In het laatste 
kwartier scoorden beide ploegen nog een keer, maar het doelpunt van 
FC De Bilt werd afgekeurd. De Bilt moet voorlopig genoegen nemen 
met de laatste plaats. 

Badminton 
Bedrijventoernooi

SV Irene organiseert weer een bedrijventoernooi. 2,5 uur sportief be-
zig zijn met je collega’s tegen andere ondernemers uit de omgeving. 
Gezellig netwerken aan de bar onder het genot van een drankje en een 
hapje. Vrijdag 14 oktober van 20.00 - 22.30 uur in de Kees Boeke Hal. 
Inschrijven en meer informatie: badminton.sv-irene.nl

Emma schiet brons

Emma Adriaansen (Hollandsche Rading) behaalde vorige week 
in Hoogeveen de 3e plaats op het Nederlands Kampioenschap 
Luchtgeweer schieten - 10 meter Olympische discipline. Emma schiet 
bij Schietvereniging Baarn & Omstreken en zit in het jeugdteam. In de 
competitie schiet ze in de klasse Junioren C, dat is jeugd tot 15 jaar. 

Reünie bij SCHC
Zaterdag 15 oktober houdt hockeyclub SCHC uit Bilthoven een reü-
nie ter gelegenheid van haar 110-jarig bestaan. Oud-leden die het leuk 
vinden elkaar weer eens te zien, zijn die zaterdag vanaf 15.00 uur van 
harte welkom op het clubterrein aan de Kees Boekelaan in Bilthoven. 
Naast bijkletsen onder het genot van een hapje en drankje, is het ook 
mogelijk een wedstrijdje te hockeyen. Dat alles onder muzikale bege-
leiding van (oud-)leden. Meer informatie: www.schc.nl. Inschrijving: 
reunist@schc.nl.

Tweemaal Zes B1 kampioen

De eerste wedstrijd van TZ B1 (uit tegen Nova) werd ruim gewonnen (15-5). De volgende wedstrijden werden 
gewonnen met 19-1 en 31-0. De volgende uitslag was niet zó groot (16-0 slechts). En toen was het tijd voor 
de kampioenswedstrijd (opnieuw tegen Nova): met een sterke eerste helft (12-0) was de wedstrijd al gespeeld; 
de eindstand was 19-3. Een sterk seizoen dus voor de B1 met nog één wedstrijd te gaan (tegen HKC) en nu al 
kampioen.   (Stefan Mondé)

Zwemfestijn basisscholen
In zwembad Brandenburg vindt op woensdagmorgen 12 en 26 oktober weer het jaarlijkse zwemfestijn 

plaats voor basisschoolleerlingen uit de groepen 7 van de diverse basisscholen uit onze gemeente.

Alle deelnemers zwemmen een 
baantje school-, rug- en vrije slag. 
Daarna volgt een estafette en ver-
volgens wordt de ochtend afgeslo-
ten met een zwemhindernisbaan 
door het hele zwembad.

Op 12 oktober betreft dit de groe-
pen 7 van de Theresiaschool en de 

Van Dijckschool uit Bilthoven, de 
Nijepoort te Groenekan, Het Zon-
newiel en de Michaëlschool uit De 
Bilt en de Maartensdijkse Martin 
Luther Kingschool. Vanwege de 
herfstvakantie zijn de Biltho-
vense Julianaschool en de Biltse 
Groen van Prinstererschool, de 
Patioschool, de Regenboog en 

Wereldwijs pas op 26 oktober aan 
de beurt. De zwemochtenden be-
ginnen om 8.30 uur en het einde 
zal rond 12.00 uur zijn. 

De organisatie is in handen van 
de sportcommissie van stichting 
Delta De Bilt en publiek is van 
harte welkom.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

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

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

Openhaardhout €12,50 per 
kruiwagen. Tel. 0302203075 

Z.g.a.n. Fietszadel. Merk 
BBB Supershape Comfort. 
Geheugenschuim optimaal 
comfort. Breed 22 cm Lang 27 
cm. Nieuwprijs €55,00, Prijs 
€20,00. Tel. 06-28101011

Z.g.a.n: lichtroze Eastpak rug-
tas, €20,00. Tel. 06-19691119

Grote antieke eikenhouten 
bak met onderstel. Maat van 
de bak 47 x 68 cm x 10 cm . 
Vraagprijs €25,00. Tel. 030-
2292791

Fietsendrager Twinnyload rvs 
met toebehoren, niet geschikt 
voor E-bikes. Prijs €20,00. 
Tel. 0346-212124

Negenarmige kroonluchter 
plafondlamp €35,00, antieke 
salontafel met opklapmoge-
lijkheid €40,00, hometrainer-
fiets €35,00. Tel. 0648850620 
of 0306924847 (omgeving 
Bilthoven )

2 nwe Zenzes meditatiekus-
sens: Chakra 3 Manipura+2 
Swadhisthana Wasbare bui-
tenhoes (geborduurde symbo-
len), gevuld met boekweitkaf.
Samen €35,00. Tel. 035-
5772013

Yogitri zachte ondermat 
voor meditatiekussen/medi-
tatiebankje. Afm:70x85x8 
cm. Binnenkussen gevuld 
met kapok. Comfortabel en 
vormvast. € 20,00. Tel. 035-
5772013

2 zelfopblaasbare, comforta-
bele 1 persoons slaapmatten 
Fun Camp. Ook te gebrui-
ken tbv mediteren. Zgan!! 
Samen slechts €25,00. Tel. 
035-5772013

Degelijk tweezitsbankje 
(gevlochten pitriet) zit- en 
rugkussens met afritsbare 
wasbare hoezen afm. 1.65 
x 85 cm. € 49,00 Tel. 035-
8200359 of 06-16641083

Verzameling zeer oude blik-
ken totaal 45 stuks, koopje 
€ 17,50 Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

4 mooie houten klapstoelen 
€20,00 Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

Antieke boomzaag 150,00 
cm. + handzeis samen 
€49,00 Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

Prachtig wollen Smyrna 
tafelkleed 135 x 170 cm 
€25,00. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

Goede kwaliteit beschermen-
de overschoenen als nieuw, 
maat 45 – 47 €20,00. Tel. 
035-8200359 of 06-16641083

Omkeerbaar tuintafelkleed, 
wind- weerbestendig en 
wasbaar. afm.130 x 160 cm. 
€5.00 Tel. 035-8200359 of 
06-16641083.

Oude ijzeren melkbus met 
deksel 60 cm hoog incl. melk-
zeef €30,00 Tel. 035-8200359 
of 06-16641083.

2 plastic gieters + sproei-
ers inh. p/st 10 liter, kleur 
d.groen end.grijs. p/st €3,00. 
Tel. 0346-212492

Poppenkast + poppen. Ziet er 
netjes uit alleen het gordijntje 
ontbreekt. €12,50. Tel. 0346-
243758

3 dvd's van Bartje ziet er 
nog als nieuw uit €10,00. Tel. 
0346-243758

Voor de verzamelaar FC 
Utrecht sjaal is nog netjes. 
€10,00. Tel. 0346-243758

Heb 2 kaartjes t.w.v. €12,50 
voor kampeer en caravan-
beurs in de jaarbeurs van 12 
t/m 16 okt. €10,00 per stuk. 
Tel. 0346-243758

Nieuw fotoalbum groen/grijs,. 
€4,00. Tel. 0346-212492

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

Te koop Bob de bouwer 
tafel met stoel. €5,00. Tel. 
06-86042723 sms voor foto's 

Te koop mooie tv-kast. €5,00. 
Tel: 06-86042723

Activiteiten
GARAGEVERKOOP zater-
dag 8 okt. van 10.00 - 15.00 
uur. Achterweteringsweg 50, 
Maartensdijk

Fietsen/ brommers
Kinderfietsje voor de begin-
nende fietser, 12 inch. Het 
fietsje is goed gebruikt, maar 
kan best nog een poosje mee. 
Vraagprijs €5,00. Tel. 030-
2292791

2 herenfietsen €25,00 per 
stuk. Tel. 0346-211738

Personeel gevraagd
Hulp in de huishouding voor 
ca. 3 uur per twee weken in 
(nieuwe) bungalow. Tel. 030-
2658090 Bilthoven.

Ervaren huishoudelijk hulp 
Ned. sprekend 1 middag/
week. Bij voorkeur donder-
dag bij ouder echtpaar in De 
Bilt. Tel. 030-2203483

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJKE behan-
ger heeft nog tijd over voor al 
uw behang- en sauswerk 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

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

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

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

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

Uw voeten in mijn handen!
Praktijk Post sinds 30 jaar.
Pedicure, voetreflextherapie, Massage
www.praktijkpost.nl
Christiane Post
Albert Einsteinweg 16
3731 CT De Bilt 06.29234560
Bij immobiliteit ambulant mogelijk

Uitverkoop van mijn hobby groene kannen van €1,00 
- €8,00. Opbrengst gaat naar Molen Geesina. Gepast geld 
svp. Zaterdag 8 oktober va 11.00 - 17.00 uur. Veldlaan 13 - 
Groenekan

Cursussen/ trainingen 
PILATESLESSEN in het Lichtruim Bilthoven en het 
Dorpshuis Groenekan. Nog enkele plaatsen op woe.morgen in 
Groenekan en op woe.avond in Bilthoven. Pilates is geschikt 
voor jong en oud en maakt spieren sterk. Info www.andersbe-
ter.nl /Pilates, mail andersbeter@planet.nl of tel 0620137957. 
GRATIS PROEFLES!

Wilt u na de vakantie uw taille smaller, uw lichaam ster-
ker en flexibeler maken? Uw houding en uithoudingsver-
mogen verbeteren? Dit in een laagdrempelige professionele 
sfeer? Kom dan naar Pilates op de Kon. Julianalaan 26. Voor 
mensen met geen tot veel sportervaring, van jong tot oud. De 
lessen worden elke woensdag gegeven. Meldt u aan voor een 
gratis proefles. Voor meer informatie/vragen, bel 06 30 44 34 
85 of surf naar www.drbm.nl.

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

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring in de zorg. 
Referenties op aanvraag. Tel. 
06-85256180

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

JUWELIER POOT
Gediplomeerd
uurwerkmaker

Reparatie
antieke klokken

Vrijblijvend
prijsopgave

Tel. 0346 21 21 20
Depot Groenekan - v.d. Top

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

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

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

Fietsherfstroute 

Dinsdag 11 oktober staat er bij fietsclub Maar-
tensdijk een herfstroute, met als afsluiting om + 
13.00 uur gezamenlijk pannenkoeken eten op het 
programma. De Fietsclub bestaat uit fietsliefheb-
bers, die dagtochten maken in de omgeving van 
Maartensdijk. De start is om 9.45 uur met een 
kopje koffie/thee in de ‘Ontmoetingsruimte’ van 
Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96 
Maartensdijk, waarna om + 10.00 uur de tocht gaat 
beginnen. Voor meer informatie c.q. aanmelden: 
Servicecentrum Maartensdijk, tel: 0346 214161 of 
servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl 

Fotoserie centraal

Op maandag 10 oktober staat bij Fotoclub Bilt-
hoven de fotoserie op het programma. Het is de 

bedoeling dat leden een serie van 
maximaal 5 foto’s meebrengen over 
een zelfgekozen onderwerp. Deze 
thema-avond is een vervolg op de in 
het vorig seizoen gehouden avond 
met beroepsfotograaf en documen-
taire seriemaker Armand Jongejan. 
De avond begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in zalencentrum 
H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in 
De Bilt. Beginnende fotografen en 
geïnteresseerden zijn van harte wel-
kom. 

Dialyse bij Vrouwen van Nu

De Vrouwen van Nu, afd. Groenekan 
nodigen alle vrouwen uit Groenekan 
en omstreken voor hun aankomende 
ledenavond op woensdag 12 oktober 
2016. VvN-lid en dorpsgenoot Caro-
line van Eck komt van alles over 
haar werk als dialyseverpleegkundi-
ge vertellen. Caroline werkt bij Dia-
net Utrecht en vertelt over de laat-
ste ontwikkelingen rondom dialyse. 
Het thema van deze avond is: ‘Als 
je nieren het niet meer doen, wat 
dan? De bijeenkomst is in Dorpshuis 
‘De Groene Daan’ in Groenekan om 
20.00 uur. Zaal open: 19.00 uur

Workshop Samenleesbijbel 

Maandag 10 oktober om 20.00 uur is 
iedereen welkom in gebouw Reho-
both achter de Hervormde Kerk aan 
de Kerkdijk 12 te Westbroek bij een 
workshop rondom de Samenleesbij-
bel. De Samenleesbijbel is de Bijbel 
in Gewone Taal, aangevuld met 500 

pagina’s met extra materiaal voor 
kinderen van 8-12 jaar. Deze nieuwe 
gezinsbijbel staat vol met weetjes, 
kaarten, spelletjes, gespreksvragen, 
doe opdrachten en liedjes. Voor meer 
informatie: www.samenleesbijbel.
nl of bij: Evert van Zijtveld (0346 
281288), Heleen Blaauwendraad 
(0346 281082) en Henriëtte van Bar-
neveld (0346 281418)

Lezing 100 jaar Dudok

Annette Koeders verzorgd op dins-
dag 25 oktober een lezing 100 jaar 
Dudok in de Ontmoetingskerk 
Maartensdijk aan de Koningin Juli-
analaan 26 te Maartensdijk voor 
de Historische Vereniging Maar-
tensdijk. Niet leden betalen € 5,00. 
Aanvang 20.00 uur

Leesgroep filosofie

Op woensdag 19 oktober is er in 
Bibliotheek Idea Bilthoven een 
informatiebijeenkomst over de 
oprichting van een leesgroep filoso-
fie. Leesgroepen filosofie kiezen uit 
een door deskundigen samengestel-
de boekenlijst over uiteenlopende 
filosofische thema’s. De discussie 
over de boeken gebeurt aan de hand 
van leeswijzers met samenvattin-
gen, recensies en discussievragen. 
Belangstellenden voor 19 oktober 
(om 10.00 in Bibliotheek Idea, Pla-
netenplein 2, Bilthoven) kunnen zich 
aanmelden via activiteiten@ideacul-
tuur.nl of telefonisch met Biblio-
theek Idea, 030 6986572. 
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Flitsende competitiestart Irene MB1 
Na de tweede plaats in het regionaal kampioenschap van vorig seizoen willen de meiden van 
Irene MB 1 dit jaar duidelijk meer. De meiden zijn gretig, de kern van het team is bij elkaar 

gebleven en er zijn een paar goede nieuwe speelsters bij gekomen.

Het Bilthovense team maakt er op 
het veld geen geheim van dat enkel 
de titel in deze competitie goed ge-
noeg is. Nadat vorige week met 4-0 
van aartsrivaal Keistad gewonnen 
werd was deze keer Albatros uit 
Amsterdam aan de beurt. 

Overwinning
Van de bekende Amsterdamse bra-
nie was echter niets te merken, van-
af het eerste punt was het alles Irene 
wat de klok sloeg. De perfecte pas-
ses van Luka de Large stelden spel-
verdeelster Maaike Scharrenburg 

in staat haar aanvalsters in stelling 
te brengen. Albatros had geen ant-
woord op het snelle aanvalsspel van 
Irene en ook verdedigend speelde 
Irene een sterke wedstrijd. Als Al-
batros dan eindelijk dacht zelf met 
een harde aanval te scoren was er 
elke keer wel een Irene verdedig-
ster die een hand onder de bal wist 
te krijgen waarna Irene alsnog het 
punt binnen wist te halen met als 
gevolg in zeer overtuigende 4-0 
overwinning. Coach Erna Everaert 
was erg tevreden: ‘We speelden 
een degelijke wedstrijd en hielden 
de concentratie de hele wedstrijd 
goed vast, de nieuwelingen lijken 
zich goed en snel aan te passen in 
het team en dat is belangrijk want 
volgende week spelen we de topper 
tegen PDK Huizen’.  

(Jack van Asperdt)

De B1 meiden van Irene gaan vol 
voor de titel.

DOS loopt tegen eerste nederlaag aan
De uitwedstrijd in Kampen tegen het sterke Wit-Blauw leverde voor DOS de eerste nederlaag 

op sinds 28 competitiewedstrijden. Er is een zekerheid dat er altijd een einde komt aan een 
dergelijke ongeslagen reeks; ook al wil je dat moment zo lang mogelijk uitstellen.

Wit-Blauw was zaterdag een ma-
tje te groot voor de Westbroekers. 
Het verschil lag hem vooral in korf-
balslimheid. Dat was overigens niet 
de enige reden voor het verlies. Te-
veel DOS spelers haalden niet hun 
normale niveau. Waar het vorig 
seizoen dan nog wel lukte om de 
overwinning binnen te halen, gaat 
dit in de Overgangsklasse niet op. 
Zaterdag werd te vaak een verkeer-
de keuze gemaakt en strafte Wit-
Blauw genadeloos af. 

Overrompelen
DOS liet zich overrompelen in het 
begin van de eerste helft. Bij 5-2 
kwam DOS wat beter in de wed-
strijd en pakte via 7-7 bij 8-9 een 
voorsprong enkele minuten voor 
rust. De rust ontbrak echter om deze 
voorsprong te behouden en Wit-
Blauw scoorde in het rustsignaal de 
10-9. De theepauze had de West-
broekers goed gedaan. DOS kwam 
goed uit de kleedkamers en de eer-
ste periode na rust waren ze sterker 
dan Wit-Blauw. Dit resulteerde ook 
in een 12-14 voorsprong en even 
leek het dat DOS kon doordrukken. 
Maar Wit-Blauw kwam snel langs-

zij op 14-14. Een tweede probleem 
was dat het tweede aanvalsvak deze 
wedstrijd niet meer aan scoren toe 
kwam. De kansen werden niet be-
nut en men was niet bij machte het 
spel aan te passen. Tot 17-17 ging 
het gelijk op, maar in de laatste tien 
minuten sloeg Wit-Blauw het be-
slissende gat en won verdiend met 
22-18. DOS zakt hierdoor naar de 

derde positie met één punt achter-
stand op twee koplopers.
Volgende week reist DOS naar 
Veenendaal voor wederom een uit-
wedstrijd; dit keer tegen (nummer 
vier) SKF.

DOS Westbroek weet ook weer wat 
verliezen is.

SVM pakt drie punten 
Na het verlies tegen Odysseus was het vertrouwen weer terug bij de ploeg van Remco van den Brink. 

De ploeg speelde een gedegen wedstrijd. Het liet Lopik het initiatief maar loerde op de counter. 

Na ruim een kwartier kreeg SVM 
grip op de wedstrijd. Prachtige 
passes leverden ook de eerste 
kansjes op. Aan de andere kant 
zorgde Lopik toch nog al eens voor 
paniek in de achterhoede. Uit een 
fraai genomen vrije trap scoorde 
Alexander McLean met dank aan 
de Lopik verdediging de 0-1. SVM 
ging op jacht naar de 0-2, maar het 
was ook maar goed dat goalie Stijn 
Orsel ‘op dreef’ was. Hij zorgde 
ervoor dat de bezoekers met de 0-1 

voorsprong de kleedkamer konden 
opzoeken.

Alles of niets
Lopik stroopte na de thee de voet-
balmouwen nog eens flink op en 
zorgde voor de nodige onrust in de 
SVM verdediging. In de 49ste mi-
nuut straften de gastheren slordig 
uitverdedigen af en kwamen op 
1-1. SVM had even tijd nodig om 
deze tegenslag te verwerken. Rond 
de 65ste minuut scoorde Diederik 

Hafkemeyer de 1-2. SVM wilde 
meer, maar had geen geluk. Lo-
pik ging alles of niets spelen en 
het was tot het laatste fluitsignaal 
nog billen knijpen voor de Maar-
tensdijkers. De goede vorm van de 
SVM-goalie van voor de thee zorg-
de ook na de rust ervoor, dat het 
Maartensdijkse collectief met drie 
broodnodige punten huiswaarts 
mocht keren. De Maartensdijkers 
zijn volgende week gastheer voor 
het Zeister Jonathan. 

Brandenburg verliest
De heren van Brandenburg hebben hun 1ste wedstrijd in de hoofdklasse 
van het Nederlandse waterpolo met 11-7 verloren van medepromovendus 
De Ham uit Wormerveer. Aanvankelijk leek het er niet op dat de Biltse 
ploeg deze wedstrijd zou verliezen. Brandenburg startte goed en liep in de 
laatste minuten van de 1ste periode uit naar een 4-1 voorsprong.

Maar De Ham won de 2de periode met dezelfde cijfers (4-1) vooral door-
dat Brandenburg te veel onnodige uitsluitingen kreeg en de gasten dit 
goed afstraften, waardoor halverwege een 5-5 stand op het scorebord 
stond. In de 3de periode nam Bran-
denburg steeds de voorsprong 6-5 
en 7-6, maar telkens maakten de 
gasten weer gelijk uit een man meer 
situatie. In de laatste periode kwam 
Brandenburg er niet meer aan te pas 
en kon De Ham uitlopen naar een 
verdiende 11-7 overwinning. 

Jammer
Al met al een teleurstellende be-
gin van het nieuwe seizoen. Deze 
wedstrijd had eigenlijk gewonnen 
moeten worden zo veel kansen op 
winstpartijen zijn er waarschijnlijk 
niet. Brandenburg moest duidelijk 
wennen aan met name een andere 
manier van fluiten en ook zaten er 
te veel slordigheden in het spel. 
Volgende week volgt een uitwed-
strijd tegen ZPB uit Barendrecht. 

Verlies Salvodames
Voor de tweede wedstrijd van het seizoen moest Salvo naar 
Amsterdam om aan te treden tegen het team van Armixtos. 

Lang zag het er naar uit dat Salvo de punten zou meenemen. Het 
venijn zat in de staart en Salvo verloor met 3-2. 

 
Nog voor de wedstrijd liep Salvo al tegen een teleurstelling op. Anique 
Diepeveen raakte geblesseerd aan haar voet tijdens het inspelen en kon 
daardoor niet mee doen. De Amsterdamse dames openden de wedstrijd 
met een lastige serviceserie die Salvo direct op een 6-0 achterstand 
bracht. Toen deze serie eenmaal doorbroken was kwam Salvo beter in 
het spel en knokte ze zich terug in de wedstrijd. Het was net niet genoeg 
om de set te winnen die verloren ging met 25-23. De tweede set en de 
derde kon Salvo wel het initiatief nemen en dit ook vasthouden. Nu was 
het Daisy van Ek die met haar harde en gevarieerde service veel punten 
scoorde. In deze sets werd ook de jeugdspeelster Nadya Speek inge-
zet door coach Ger Dalmeijer. Mede door haar goede en onbevangen 
aanvalsspel op de linksvoorpositie speelden de dames beter en werden 
de sets met resp.: 17-25 en 22-25 gewonnen. Ook in de vierde set liet 
Salvo eenzelfde soort spel zien en liepen vrij snel uit naar een voor-
sprong van 20-14. Helaas stokte hier de motor en kwam de regie bij 
de tegenstander die hier dankbaar gebruik van maakte en ook de set 
won met 25-23. Een enorme kans om een mooie winstpartij ging hier 
verloren.  In de beslissende vijfde set trok Armixtos de lijn door en won 
met 15-9. Een onnodige 3-2 nederlaag  voor Salvo. Zaterdag 8 oktober 
spelen de dames om 15.30 uur in De Vierstee tegen Forza uit Hoogland.

Belangrijke punten TZ
Afgelopen zaterdag stond voor TZ de belangrijke ontmoeting 

met HKV/ Ons Eibernest op het programma; een ploeg, waar de 
afgelopen jaren regelmatig lastige wedstrijden tegen gespeeld zijn. 

Eibernest was de competitie prima gestart met drie overwinningen in vier 
wedstrijden. TZ had daarentegen te weinig punten gepakt in de eerste 
drie wedstrijden en de vierde kansloos verloren tegen KV Wageningen. 
Er waren dus broodnodige punten te verdienen door de Maartensdijkers.

Eerste helft
Vanaf de start straalde de ploeg van Iwan Hazendonk uit dat er ge-
wonnen moest worden. De overtuiging, die eerder ontbrak, was nu wel 
aanwezig. Na de 1 - 1 van Ons Eibernest, werd er direct weggelopen 
na 1 - 4. Na een kleine hapering scoorde TZ zes keer op rij en nam 
daarmee ruim afstand van de thuisploeg. Zowel in de rebound als in 
de afronding was men beter dan Eibernest. Het goede spel in de eerste 
helft werd dik onderstreept door de 8 – 16 ruststand.

Gele kaart
Het was in de tweede helft van belang om Ons Eibernest geen moment 
meer het idee te geven dat er wat te halen viel. Het spel was niet meer 
zo oogstrelend als de eerste helft en het was gewoon een versnelling te 
laag. Om en om scorend werd de eindstand van 15 - 24 bereikt. Smet op 
de overwinning was de gele kaart voor Joep Gerritsen. Volgende week 
wacht Unitas, de ploeg uit Harderwijk, welke nog steeds op nul punten 
staat; om 15.30 uur zal TZ - Unitas gespeeld worden.

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl
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Onderzoek naar boommarters 
Sinds een paar maanden wordt de gemeente De Bilt ‘onveilig gemaakt’ door mensen met kleine 
TV-antennes, op de fiets of in een groen autootje. Ze zijn vooral actief in de bossen Beukenburg 

en Ridderoord, maar rijden ook wel door de straten van de verschillende dorpen, zowel 
overdag als in het donker. Met televisie hebben hun bezigheden echter niets te maken. Ze doen 

onderzoek aan dieren met een zender, in dit geval boommarters. 

Al meer dan tien jaar bestudeert 
Ruud van den Akker de boom-
marters in de bossen bij Bilthoven. 
Hij zoekt naar de plekken waar de 
jongen worden geworpen (meestal 
in oude spechtenholen) en fotogra-
feert hen. De gelige bef van boom-
marters heeft bij elk individu een 
ander patroon. Op de foto’s zijn de 
verschillende exemplaren daardoor 
goed herkenbaar. Soms zijn er ook 
familiebanden bekend, bijvoor-
beeld tussen een moeder en haar 
jongen, omdat ze gezamenlijk op 
de foto’s staan.

Bandje
Sinds kort dragen sommige boom-
marters een halsbandje waarin een 
zender zit. Die zender geeft voortdu-
rend (voor ons onhoorbare) piepjes 
af, die met een speciale antenne en 
ontvanger opgevangen kunnen wor-
den. Omdat de antenne richtingsge-
voelig is, kunnen de ‘gezenderde’ 
boommarters daarmee gelokali-

seerd worden. Voor deze uitbreiding 
van het onderzoek is Jaap Mul-
der verantwoordelijk, die zich als 
bioloog heeft gespecialiseerd op 
roofdieren. De boommarter is ook 
zo’n roofdier. Het onderzoek met 
zenders wordt gedaan om meer te 
weten te komen over hun leefwijze, 
over hoe groot hun territorium is en 
over de zwerftochten die puberende 
boommarters maken om een eigen 
leefgebied te vinden. Het onderzoek 
gaat een paar jaar duren en gebeurt 
met medewerking en vergunning 
van het Utrechts Landschap. Af en 
toe wordt een student ingeschakeld, 
die dan vooral ’s nachts de boom-
marters volgt in het bos.
Boom
Boommarters zijn ongeveer zo 
lang als een kat, maar veel slan-
ker. Overdag liggen ze bijna altijd 
hoog in een boom te slapen, maar 
’s nachts lopen ze veel over de 
grond, waar ze muizen en kleine 
konijntjes vangen. In de bomen 

pakken ze slapende vogeltjes. Ook 
eten ze wel eieren en bosvruchten, 
zoals bramen. Ze leven erg solitair 
en hebben een groot leefgebied. 
Daaruit verjagen ze soortgenoten 
van hetzelfde geslacht. Heel Beu-
kenburg vormt momenteel het ter-
ritorium van slechts één vrouwtje. 
In Ridderoord zit weer een ander 
vrouwtje, in haar eentje. Mannetjes 
hebben meestal een nog groter ter-
ritorium dat vaak overlapt met twee 
verschillende vrouwtjes. Elk voor-
jaar krijgt een vrouwtje twee tot 
vier jongen, meestal ergens hoog in 
een boom, in een oud spechten-gat 
bijvoorbeeld. 

Steen
De boommarter moet niet verward 
worden met de steenmarter. Die 
laatste veroorzaakt wel eens over-
last op zolders of in auto’s, maar is 
hier in de buurt nog erg zeldzaam. 
De onderzoekers zijn ook geïnte-
resseerd in hoeverre boommarters 

open gebieden gebruiken en in hoe-
verre ze de groene delen van onze 
dorpen bezoeken. Heeft u wel eens 
een boommarter gezien in de tuin, 
misschien op de vogelvoedertafel, 
dan horen ze dat graag. Boom-
marters steken ’s nachts regelmatig 
drukke wegen over, wat hen nood-

lottig kan worden. Vindt u een aan-
gereden boommarter, dan stellen de 
onderzoekers het zeer op prijs als u 
dat zo spoedig mogelijk meldt. Ze 
halen het dier dan op voor nader 
onderzoek. U kunt bellen met Jaap: 
06-10708498.         

 (Jaap Mulder)

Landschap Erfgoed Utrecht 
zoekt begeleiders

Landschap Erfgoed Utrecht zoekt voor het project ‘Je School kan de Boom in’ enthousiaste 
begeleiders. In een team van gelijkgestemden ga je met een schoolklas buiten in de natuur werken. 

Landschap Erfgoed Utrecht helpt 
jaarlijks bijna 1.500 basis- en mid-
delbare-schoolleerlingen de boom 
in tijdens het project ‘Je School kan 
de Boom in’. Leerlingen komen zo 
in contact met het landschap waarin 
ze wonen. Ze leren over het ontstaan 
van hun woonomgeving en waarom 
het er nu zo uit ziet. Maar ze leren 
ook dat het hard werken is om het 
landschap te onderhouden. Na de 
voorbereidende les op school gaan 
de leerlingen zelf een dag buiten 
werken: zagen, takken slepen, in een 
knotboom klimmen. Tijdens deze 
werkdag krijgen ze hulp van een 
team van vrijwillige begeleiders. 

Aanmelden
De eerste scholen gaan al begin no-

vember aan de slag. Er wordt van 
november tot half maart op door-

Op zoek naar de das 
Samen met Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi organiseert ZOUT 
(ZOogdierwerkgroep UTrecht) een dassenactiviteit op zaterdag 8 ok-
tober. Om 13.30 uur vertelt Ton Meijer alles wat je wilt weten over de 
das. Daarna wordt er naar buiten gegaan: op zoek naar dassensporen! 

De activiteit is in het Dorpshuis Hollandsche Rading. Kosten: vrijwil-
lige bijdrage. Aanmelden s.v.p. zoogdierutrecht@gmail.com.

Vogelaars telden op de Jacobssteeg
door Henk van de Bunt

Vogelaars over heel Europa trokken er zaterdag 1 oktober op uit om zoveel mogelijk vogels te 
zien en te tellen. Ook Vogelwacht Utrecht/De Bilt deed mee: op de telpost Jacobssteeg werd van 

7.30 tot 12.00 uur ‘geteld’. 

Een boommarter in Beukenburg. (foto Ruud van den Akker)

deweekse dagen op verschillende 
mooie plekken door de hele pro-
vincie Utrecht gewerkt. Je kunt per 
werkdag aangeven of je beschik-
baar bent. Ervaring met zaagwerk 
is niet vereist. Landschap Erfgoed 
Utrecht zorgt voor een opleiding. 
In oktober is er een startdag. Hier 
kunt u alle kennis opdoen die een 

begeleider nodig heeft. Deelname 
is kosteloos. Aanmelden kan via 
vrijwilligerswerk@landschaperf-
goedutrecht.nl. Voor meer informa-
tie: Landschap Erfgoed Utrecht, tel 
030 2205534. (Natalie Joosten)

Wilgen worden geknot (in 
IJsselstein).

Ook deze activiteiten maakten deel 
uit van de Euro Birdwatch van 
BirdLife International, waaraan in 
Nederland die dag meer dan 150 
vogelwerk- en telgroepen, ver-
spreid over ongeveer 150 locaties 
in ons land, betrokken waren. 

Jacobssteeg
Tussen de weilanden richting Bun-
nik ligt de weinig gebruikte en daar-
door vrij onbekende Jacobsteeg. 
Het is wat puzzelen op de diverse 
kaarten van onze gemeente, maar 
ook na de amputaties om de Uithof 
tegen Utrecht aan te plakken ligt de 
Jacob(s)steeg, die bijna van nergens 
naar nergens loopt, nog altijd net op 
Bilts grondgebied. ‘Van nergens tot 

nergens’ bij wijze van spreken dan, 
want om precies te zijn: hij loopt 
dwars door de weilanden vanaf de 
ventweg langs de Utrechtseweg ter 
hoogte van De Biltsche Hoek tot 
aan de noordelijke oprit van de fiets 
fly-over die de twee takken van de 
Bunnikseweg met elkaar over de 
A28 verbonden houdt. Men zal er 
dan ook weinig verkeer zien, want 
intussen is de weg een paar jaar ge-
leden helemaal voor alle normale 
verkeer met hekken afgesloten en 
sindsdien voor alleen aanliggenden 
en wandelaars toegankelijk.

Rond 8.00 uur waren 11 mensen 
bij de telling aanwezig. [foto Reyn 
Schuurman]

Kerkdijk 3a • Westbroek 
0346-281380

Oktober Maandactie
Herfstburger 5,95
Angusburger + bacon, rode ui + truffelmayo

Oktoberpistolet 2,95
Pistolet met knakworst en saus

Combi-deal 3,95
Drankje + appelbol van bakker Smolders

Gezinszak friet (4 pers.) 9,95
+ 4 frikandellen of 4 kroketten

Oma’s huisgemaakte tomatensoep 5,00
Met vers afgebakken stokbrood

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
05-10
Do.

06-10
Vr.

07-10

“Irish Stew” met groenten
en gekruide aardappel

of
Gebakken zalmfilet met

mosterd-dillesaus
of

Groentenquiche met 
Emmentalerkaas

€ 10,-

Woe.
12-10
Do.

13-10
Vr.

14-10

Grain fed steak v.d. grill
met knoflooksaus

of
“Bouillabaisse:

“Zuid-franse visschotel
of

Aardappel met vijgen
en roquefortsaus

€ 10,-

Nieuw “maandmenu” met wildgerechten
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