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Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

Nico Jansen (CU) wil de verande-

ring in de Wmo inrichten met de 

titel van het verkiezingsprogramma 

van de CU ‘Omzien naar elkaar’ in 

het achterhoofd. Hij noemt de plaat-

selijke coöperatie Austerlitz Zorgt 

een goed voorbeeld om goedkoper 

mensen te kunnen helpen. Hij ziet 

hiervoor ook in Biltse wijken mo-

gelijkheden. Connie Brouwer (Be-

ter De Bilt) vindt het moeilijk uit te 

leggen dat mensen die vanaf 2007 

gestimuleerd zijn thuis te blijven 

wonen met huishoudelijke hulp, die 

hulp nu niet meer krijgen. Zij dient 

een motie in waar het college wordt 

gevraagd de Huishoudelijke Hulp 

1 (HH1) niet zomaar af te schaffen 

en desnoods die hulp aan te bieden 

tegen een lager tarief. 

Visie

Bertus Voortman (D66) vindt het 

belangrijk de keuzes die in het co-

alitieakkoord gemaakt zijn voor 

de meest kwetsbaren goed te la-

ten landen. Anne de Boer (Groen-

Links) ziet kansen in de kanteling, 

maar constateert een te grote tijds-

druk en te grote bezuinigingen om 

die kanteling eficiënt te maken. 
Johan Slootweg (SGP) wil bij dit 

voorstel niet denken in bedreigin-

gen maar in kansen. Hij wil dat 

probleemgevallen zorgvuldig be-

handeld worden, maar betwijfelt of 

Stichting Mens daar voldoende op 

toegerust is. Natascha Steen (VVD) 

wil dat er een integrale visie komt, 

maar ziet nog veel onzekerheden 

in het sociale domein. Cees Be-

ringen (CDA) maakt zich zorgen 

over de te verwachten stijgingen 

van de Wmo-voorzieningen en de 

inanciële gevolgen daarvan voor 
de gemeente. Hij constateert veel 

onduidelijkheden. Erik van Esterik 

(PvdA) vreest dat bij het afschaf-

fen van HH1 mensen die wel hulp 

nodig hebben buiten de boot vallen, 

omdat er voor die groep geen her-

indicatie plaatsvindt. Hij denkt dat 

het beter is die herindicatie in de 

volle breedte aan te bieden en dient 

daarvoor een motie in. 

Pijnlijk

Wethouder Anne Brommersma 

zegt dat de inanciële middelen be-

perkter zijn dan zij gehoopt had. 

‘De bezuinigingen komen op ons 

af en we hebben als college samen 

met de adviesorganen gekeken hoe 

we dat het beste kunnen aanpak-

ken. Er is gekozen voor de mensen 

die de hulp het hardst nodig hebben 

en dat legt het college nu voor. Het 

zijn pijnlijke bezuinigingen en in 

dat kader doen we een aantal ver-

zachtende maatregelen.’ 

De PvdA wil alle mensen die nu 

HH1 krijgen een keukentafelge-

sprek aan te bieden, maar de wet-

houder is ervan overtuigd dat er 

voor mensen die toch voor die hulp 

in aanmerking zouden komen, vol-

doende waarborgen zijn om een 

herindicatie te vragen. Zij ontraadt 

de motie omdat die niet echt nodig 

is. In een brief die alle betrokkenen 

krijgen wordt actief gewezen op de 

mogelijkheid van een keukentafel-

gesprek. Als wijken in De Bilt een 

project zoals in Austerlitz willen 

opstarten, zou de wethouder dat 

toejuichen. De PvdA stemt tegen 

het voorstel maar gelooft wel in 

het beleid dat het college voorstaat. 

Wethouder Brommersma betreurt 

dat de partij het plan niet steunt. 

Anne de Boer noemt het keihard 

oppositie voeren. 

Bezuinigingen
maatschappelijke ondersteuning 2015

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 25 september de notitie Bezuinigingen maatschappelijke 

ondersteuning 2015 vast. Het beoogd effect van de notitie is het behoud van de kwaliteit

van zorg voor de meest kwetsbaren in de samenleving. De fracties van Beter De Bilt,

SP en PvdA stemden tegen. Een motie van Beter De Bilt om het voorstel te heroverwegen

en twee moties van de PvdA over een herindicatie van cliënten en een plan van aanpak

voor de invoering van de gekantelde Wmo, kregen geen steun van de raad.

Connie Brouwer wil Huishoudelijke Hulp 1 desnoods aanbieden tegen 

een lager tarief.

Plan van aanpak

nieuw zwembad 
De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken gedaan naar 

de staat van het zwembad Brandenburg te Bilthoven en de 

mogelijkheden van nieuwbouw, al dan niet in combinatie met 

de Sporthal De Bilt en het HF Witte Centrum in De Bilt.

Tot een raadsbesluit over nieuwbouw dan wel renovatie van 

het huidige zwembad is het evenwel niet gekomen. 

In het Coalitieakkoord 2014-2018 (D66, VVD, CDA en GroenLinks) 

is opgenomen dat er in de lopende raadsperiode een nieuw, duurzaam 

en energiezuinig zwembad op de huidige locatie komt. Het bad moet 

geschikt zijn als instructiebad en gemakkelijk toegankelijk zijn, ook 

voor speciale doelgroepen. 

Haalbaarheid

Over de gewenste invulling van het zwembadplan gaat het College 

graag in gesprek met de Biltse gemeenschap, de belanghebbenden en 

de gemeenteraad. Nog deze maand starten de gesprekken met de ge-

bruikers en vervolgens met de omwonenden van het zwembad.

De gespreksresultaten zullen worden verwerkt in een haalbaarheidsno-

titie, waarin ook de globale stedenbouwkundig uitgangspunten voor de 

locatie zullen worden opgenomen. Het College verwacht de haalbaar-

heidsstudie in het eerste kwartaal van 2015 ter besluitvorming voor te 

leggen aan de gemeenteraad. [HvdB]

Repair Café 
Hollandsche Rading

Zaterdag 27 september was er in het Dorpshuis van 

Hollandsche Rading voor de tweede keer Repair Café. 

Ook nu was er weer veel belangstelling (ook uit andere 

kernen), waarbij vooral elektrische apparaten en ietsen 
ter reparatie werden aangeboden.

Opnieuw bleek ook het Dorpshuis een uitstekende locatie te zijn, waar 

in een gemoedelijke sfeer gesleuteld werd. Genoeg reden om er mee 

door te gaan. Het volgende Repair Café staat gepland op zaterdag 29 

november, van 10.00 tot 14.00 uur in het Dorpshuis van Hollandsche 

Rading.  (Willem Pols)

Verrassend was dat er toch meer gerepareerd kon worden dan verwacht 

en velen opgetogen huiswaarts keerden. [Foto Henk van de Bunt]



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

5/10 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

5/10 • 9.30u - Ds. M.M. van Campen
5/10 •  18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

5/10 • 10.30u - Gastpredikant

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

5/10 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

5/10 • 10.30u - 
Dhr. J. Ham en Dhr. N. Nauta

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

5/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
5/10 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

5/10 • 10.00u - Ds. G.J. Codée 
(afscheidsdienst)

5/10 • 19.00u - Ds. G.J. v.d. Top

Pr. Gem. Immanuelkerk

5/10 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

5/10 • 10.00u - mevr. ds. E.A. Visser

R.K. St. Michaelkerk

5/10 • 10.00u - Eucharistieviering 
Malawizondag met Ecclasiakoor

Volle Evangelie Gemeente

5/10 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

5/10 • 10.30u - Mevr. L.C. Spelberg

Herv. gemeente Blauwkapel 

5/10 • 10.00u - Ds. M. Goudriaan 
5/10 • 18.30u - 

Proponent G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

5/10 • 10.30 en 18.00u - 
Ds. A. den Hartog

Onderwegkerk Blauwkapel

5/10 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

5/10 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

5/10 • 10.00u - Ds. W. van den Hul
5/10 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

5/10 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

5/10 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

4/10 • 19.00u - Communieviering
5/10 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

5/10 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
5/10 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

5/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
5/10 • 18.30u - Ds. R.F. de Wit
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Malawiproject in Michaelkerk

Dertig jaar geleden startte de 
Laurensparochie in Bilthoven 
een kleinschalig missieproject. 
Hartverwarmend is om te zien 
hoe dit project uitgegroeid is tot 
een volwassen project met steun 
aan verschillende klinieken op 
het platteland van Malawi, een 
basisschool, een aidspreventie-
project en verschillende studie-
fondsen. 
Jaarlijks worden er diverse acti-
viteiten georganiseerd om aan-
dacht voor het project te vragen. 
Oktober is missiemaand en dan 
staat het project centraal. Belang-
stellenden worden van harte uit-
genodigd voor de viering op zon-
dag 5 oktober om 10.00 uur in 
de Michaëlkerk in De Bilt. Het 
Ecclesiakoor zal de dienst mee 
verzorgen en zingt Afrikaanse 
liederen. Achter in de kerk in de 
ontmoetingsruimte wordt infor-
matie gegeven over het project 
en geven de werkgroepsleden 
antwoord op eventuele vragen.

Westbroek Ontmoet

Vele jaren was Wim van de Geer 
met zijn fototoestel of filmcame-
ra getuige van de gebeurtenissen 
in Westbroek. Hij verzamelde 
zodoende unieke beelden van het 
dorpsleven in de zeventiger- tach-
tiger jaren. Tijdens Westbroek 
Ontmoet worden herinneringen 
opgehaald aan de strenge winter 
van 1979, de aanleg van de rio-
lering, de nieuwbouw, maar ook 
Oranjefeesten, schoolreisjes en 
het leven van alledag. Westbroek 
Ontmoet u graag op dinsdag 7 
oktober van 14.30 tot 16.30 uur 
in het Dorpshuis van Westbroek. 
De kosten zijn 3 euro, inclusief 
een kop koffie of thee. Voor ver-
voersvragen familie de Graaf, 
tel: 0346 281826. Ook wanneer 
u niet in Westbroek woont, bent 
u van harte welkom.

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk

Oud papier
Bilthoven Noord

Op zaterdag 4 oktober haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

Nog plek op  

Vrijwilligersbanenmarkt

Op zaterdag 11 oktober vindt de 
derde Vrijwilligersbanenmarkt 
in De Bilt plaats. De Banen-
markt duurt van 10.00 tot 14.00 
uur en is in Wijkrestaurant Bij 
de Tijd. De Vrijwilligersbanen-
markt belooft druk bezocht te 
worden, mede omdat tegelijker-
tijd het nieuwe Servicecentrum 
De Bilt van Mens De Bilt een 
open dag houdt. Wilt u meedoen 
aan de Vrijwilligersbanenmarkt, 
nieuwe vrijwilligers werven, uw 
organisatie onder de aandacht bij 
een breed publiek brengen én 
netwerken met andere vrijwil-
ligersorganisaties? Meld u dan 
zo snel mogelijk aan via via@
mensdebilt.nl

Inzamelactie van  

Sam’s Kledingactie

Ook dit jaar vindt in De Bilt 
de kledinginzamelingsactie van 
Sam’s Kledingactie voor Mensen 
in Nood plaats. Gebruikte kle-
ding, schoeisel en huishoudtex-
tiel kan, in gesloten plastic zak-
ken, op 4 okt. ingeleverd worden 
bij De Opstandingskerk, 1e Bran-
denburgerweg 34, Bilthoven van 
10.00 tot 13.00 u. en OL Vrouwe-
kerk, Gregoriuslaan 8, in Biltho-
ven 1 van 11.30 tot 13.00 u. 

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG

ADCURA

Bruids- en rouwBloemwerk

www.gebloemd.com 

06 - 103 92 836

Groenekan

Filmgroep Centrum

Bij de Filmgroep Centrum, een 
vereniging van amateur video-
filmers, wordt op dinsdag 7 okto-
ber een mini masterclass over 
reportage-filmen gegeven. Aan 
de hand van de praktijk wordt 
besproken wat er komt kijken als 
je zonder veel voorbereiding een 
film wilt maken van bijvoorbeeld 
een stad waarin je rondloopt. De 
ervaren filmer Han Baartmans 
uit Maartensdijk laat, met als 
voorbeeld zijn film over Wijk 
bij Duurstede, zien hoe hij het 
aanpakt en gaat in op vragen en 
opmerkingen van de toehoorders. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
in De Schakel, Soestdijkseweg 
Zuid 49A in De Bilt en begint 
om 20.00 uur. Belangstellenden 
zijn welkom. Meer informatie: 
filmgroepcentrum.nl

Aanmelding tentoonstelling

Kunst Uit Eigen Provincie biedt 
iedereen de gelegenheid om te 
kennis te maken met de verschil-
lende kunstvormen en -uitingen 
van (beginnende) kunstenaars uit 
de directe omgeving. De expo-
sitie is geopend van 17 decem-
ber 2014 t/m 2 januari 2015. 
Wilt u meedoen? Meldt u zich 
dan aan (voor 15 oktober) door 
een brief of e-mail te sturen 
met daarin uw gegevens en een 
algemene omschrijving van het 
werk waarmee u wilt exposeren. 
Voorbeelden, foto’s etc. mees-
turen is niet noodzakelijk. Het 
adres is: Talinglaan 10, 3721 EA 
Bilthoven, info@vvsowvt.nl. 
Voor meer informatie: tel. 030 
2284973 en www.vvsowvt.nl.

Dames-bridge

Op woensdagochtend van half 
tien tot twaalf uur wordt er in 

het dorpshuis de Groene Daan 
Bridge gespeeld. De club heeft 
momenteel 20 leden en wil graag 
nieuwe leden in hun gelederen 
opnemen. Deze club is niet alleen 
bestemd voor mensen uit Groe-
nekan maar voor iedereen die 
belangstelling heeft. Aanmelden 
kan bij Toos Verheul, tel. 0346 
213918 of bij Lia Visser, telefoon 
0346 211858.

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele 
Vrede’ hebben hun wortels in 
het werk van Samuel L. Lewis, 
zen- en soefi-meester uit San 
Francisco. Het zijn eenvoudige, 
meditatieve, vreugdevolle kring-
dansen en de teksten en bewe-
gingen worden bij elke dans 
opnieuw uitgelegd. Hierdoor 
kunnen nieuwkomers gemakke-
lijk instromen. Zondag 5 oktober 
van 14.00 tot 17.00 uur in de 
Woudkapel in Bilthoven. Aan-
melden c.q. info: 06 15830720 of 
d.aulenkamp@online.nl 

Ontmoetingsdienst  

in De Mantel

 

Op vrijdag 3 oktober a.s. wordt er 
een ontmoetingsdienst gehouden. 
In verband met de verbouwing 
wordt deze ontmoetingsdienst 
niet gehouden in Dijckstate, 
maar in de ontmoetingsruimte 
van ‘De Mantel’ bij de St Maar-
tenskerk. Ds. R. Alkema is de 
voorganger in deze dienst. Deze 
ontmoetingsdienst wordt met de 
piano begeleid door Mw. Ria van 
Aarnhem. Na afloop is er nog 
gelegenheid om met elkaar koffie 
te drinken. De dienst begint om 
19.30 uur. Vanaf 19.00 uur zijn 
de deuren van ‘de Mantel’ open 
en bent u van harte welkom. Voor 
vervoers- en andere vragen: Jan 
Grootendorst, tel. 0346 212904.
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Toch nemen hij en zijn gezin met 

enige pijn in het hart afscheid. Ze 

hebben het erg naar hun zin gehad 

in De Bilt. ‘We zijn heel goed opge-

nomen en ze hebben me hier voor 

de volle 100 % vertrouwen gege-

ven. Op mijn beurt heb ik me ook 

voor datzelfde percentage voor de 

gemeente ingezet’, vertelt Codée. 

‘Toch voel ik, dat het nu tijd is om 

naar een andere gemeente over te 

gaan.’

Kort

Was viereneenhalf jaar geen heel 

korte periode om weer te vertrek-

ken? Ds. Codée legt uit dat je so-

wieso na vier jaar beroepbaar bent. 

‘Dan komen er toch verschillende 

reacties van andere gemeentes die 

vragen of er belangstelling is. Zo’n 

situatie geeft toch een zekere onrust 

in de pastorie. Ik zag eigenlijk ook 

geen enkele noodzaak om te ver-

trekken. Toch voelde ik me geroe-

pen om voor Maarssen te kiezen. 

Zoiets als: dit komt op mijn weg. 

Tegelijkertijd kwam ook het gevoel 

dat ik ze in De Bilt dan in de steek 

zou laten. Maar dit is een krachtige 

gemeente. Ik laat ze niet als een 

stuurloos schip achter. Dat maakt 

het dan toch gemakkelijker om de 

keuze voor Maarssen te maken.’

Hechtheid

Hij geeft toe dat het even wen-

nen was in De Bilt, na de hectiek 

van Amsterdam waar hij vandaan 

kwam. ‘De tegenstelling was erg 

groot. De Bilt was toch meer een 

dorp dan ik verwachtte’, geeft hij 

toe. ‘De hechtheid binnen de ge-

meente bleek heel groot. Het kostte 

me wat tijd om hier binnen te ko-

men. Men kijkt toch een beetje de 

kat uit de boom. Maar na die peri-

ode voelde ik me helemaal opgeno-

men. Je bouwt een band op en dan 

neemt men je ook in vertrouwen.’ 

Bij zijn aantreden vertelde ds. Co-

dée dat hij zich toch als een voorbij-

ganger ziet die als buitenstaander in 

de gemeente binnen komt. Dat laat-

ste woord is op hem nu niet meer 

van toepassing. Dat heeft alles te 

maken met de plezierige manier 

waarop hij heeft kunnen functio-

neren. Eén van zijn doelstellingen 

was om als herder de gemeente bij 

elkaar te houden zonder daarbij te 

veel te overheersen en zijn stempel 

te drukken. Codée denkt daarin wel 

geslaagd te zijn.

‘Ik hoop niet dat ik God te veel voor 

de voeten heb gelopen. We vormen 

met z’n allen de gemeente. Samen 

met de kerkenraad is dat altijd mijn 

uitgangspunt geweest. Ik hoop ook 

dat de dingen die ik in deze peri-

ode in gang heb gezet zullen blij-

ven. Als die zouden stoppen zou ik 

dat wel verdrietig vinden maar ac-

cepteer dat dan wel. De Dorpskerk 

heeft nu de tijd om in alle rust een 

opvolger te zoeken. Die zal op zijn 

eigen wijze ook weer de gemeente 

dienen.’ 

Veranderingen

Wat is er veranderd gedurende zijn 

periode? Codée noemt verschillen-

de zaken. Er is plaats gekomen voor 

eigentijdse muziek in de diensten, 

door jongeren gespeeld op instru-

menten als gitaar en piano. Opwek-

kingsliederen die goed aan slaan Er 

is meer openheid gekomen, een ele-

ment waar hij sterk voor pleitte bij 

zijn aantreden. Verbinding ook met 

mensen die buiten de kerk staan. Zo 

was de marktdag een groot succes 

waar ook veel Biltenaren die niets 

met de kerk te maken hadden op af 

kwamen. Dan is er de grote belang-

stelling voor de kerstnachtdienst. 

Hij noemt ook de Bijbelvakantie-

week. De diensten in de Dorpskerk 

zijn tegenwoordig rechtstreeks te 

volgen op de lokale TV. Ook dat 

is natuurlijk openheid. Naast het 

verdriet om het overlijden van veel 

oudere leden is er de blijdschap dat 

er ook veel jonge gezinnen zijn bij-

gekomen. 

‘Er is dan ook veel gedoopt’, con-

stateert ds. Codée met voldoening. 

‘Er is sprake van verjonging. Dat 

geeft vertrouwen voor de toe-

komst.’ Nieuw was ook de huwe-

lijkscursus voor jonge stellen on-

der de titel ‘marriage course.’ De 

bedoeling; stellen toe te rusten om 

hun relatie in stand te houden in de 

verwarrende wereld van vandaag. 

‘Ook wij krijgen te maken met het 

stuk lopen van relaties in onze ge-

meente’, vertelt Codée. Daarnaast 

blijft er de zorg om de opgroeiende 

jeugd betrokken te houden bij de 

gemeente. ‘We blijven zoeken naar 

mogelijkheden om daar vorm aan te 

geven.’ 

Zoektocht

Het karakter van de Dorpskerk is en 

blijft traditioneel. Er is een voort-

durende zoektocht naar de manier 

waarop men kerk wil zijn. Die 

speelt zich ook in grote mate binnen 

de kerkenraad af die in een doorlo-

pende gesprek is met de gemeente. 

Over bijvoorbeeld de liederen die 

gezongen worden maar ook zoiets 

als de rol van de vrouw binnen de 

kerk. Die is trouwens in het kerke-

lijke leven van de Dorpskerk altijd 

belangrijk geweest. Maar de positie 

van ambtsdrager zoals die voor de 

man bestaat is op dit moment (nog) 

niet haalbaar. Ds. Codée merkt daar-

bij op dat wanneer de kerk zich ook 

richt op de mensen buiten de kerk, 

de tegenstelling binnen de kerk 

daardoor minder groot worden. Dat 

relativeert vaak allerlei zaken die nu 

als erg belangrijk worden gezien. 

‘Het is verrassend te merken dat 

ook buiten de kerk er sprake is van 

geloof onder de mensen. We zijn in 

ieder geval al lang af van het idee dat 

binnen de kerk alles goed is en daar 

buiten alles fout.’ 

Goede raad

Ds. Codée richt zijn blik van af nu 

op zijn nieuwe gemeente. Heeft hij 

een goede raad voor zijn opvolger? 

Nee dus. Tot de kerkenraad zegt hij 

wel: ‘Neem de tijd om een opvolger 

te vinden. Een periode zonder vaste 

predikant is daarvoor heel geschikt. 

Ik heb alle vertrouwen dat dit gaat 

lukken’. 

Hij hoopt dat de mensen die hij 

achter laat beseffen hoe bijzonder 

het is dat ze lid mogen zijn van zo’n 

betrokken gemeente als de Dorps-

kerk. En dat ze zich bewust zijn dat 

ze vanuit die positie een open ge-

meenschap naar buiten mogen zijn.

Dominee Gert Jan Codée
verlaat De Bilt 

door Martijn Nekkers

Op 5 oktober gaat ds. Gert Jan Codée (40) voor de laatste keer voor als predikant

van de Dorpskerk. Hij is daar in februari 2010 als voorganger begonnen. Zijn volgende 

gemeente zal Maarssen zijn. Hij ziet zijn volgende standplaats als een nieuwe uitdaging. 

Dominee Gert Jan Codée gaat de Dorpskerk in De Bilt verlaten. 

Wethouder Hans Mieras: ‘De discus-

sie over het voorstel leert twee din-

gen over het gebied. We hebben een 

stuk grond in handen met heel veel 

mogelijkheden. Tegelijkertijd ligt er 

een aantal stevige problemen om er 

wat te doen.’ De wethouder stelt voor 

de motie over te nemen onder een 

paar voorwaarden die hij als volgt 

samenvat: ‘Het onderzoek is een ver-

kenning en mondt uit in een verken-

ningsverslag. De verkenning wordt 

in breder verband zowel voor het ge-

bied als de inhoudelijke invulling ge-

daan en het college wil daarvoor de 

eerste helft van 2015 gebruiken. Op 

deze manier kan het college de motie 

overnemen.’ Wethouder Mieras wil 

proberen de provincie hierbij te be-

trekken. De gemeenteraad neemt de 

motie in gewijzigde vorm met alge-

mene stemmen aan. [GG]

Duurzame ontwikkeling gebied 
Twisslaan/Groenekanseweg

In een motie ingediend tijdens de raadsvergadering op 25 september door de PvdA en gesteund 

door de meeste fracties worden B en W gevraagd te onderzoeken of de provincie en natuur- 

en terreinbeherende organisaties bereid zijn en mogelijkheden zien om met de bewoners 

gezamenlijk het gebied Twisslaan/Groenekanseweg verder te ontwikkelen. 

Wethouder Mieras wil de motie als verkenning uitvoeren.

Chapeaupenning
en installatie

Gija Schoor (PvdA) nam afscheid van de raad. Zij was sinds afgelo-

pen maart gemeenteraadslid. ‘Kort maar zeer gewaardeerd vanwege de 

degelijkheid, rust en tact waarmee je de functie vervulde’, aldus bur-

gemeester Arjen Gerritsen. ‘Je schreef me dat je het raadslidmaatschap 

ziet als een grote verantwoordelijkheid die je serieus moet nemen, 

maar je hebt nog meer verantwoordelijkheden die je ook serieus wilt 

nemen. Je hebt een afweging gemaakt en gekozen voor de zorg voor je 

naaste familie. Daarbij wens ik je alle sterkte.’ De burgemeester reikt 

haar de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt uit, vergezeld van 

een boeket bloemen. Rode rozen krijgt zij van PvdA-fractievoorzitter 

Krischan Hagedoorn die haar ook lovend toespreekt. Als opvolger van 

Gija Schoor werd Erik van Esterik als raadslid voor de PvdA-fractie 

geïnstalleerd.

Gija Schoor ontvangt bij haar afscheid van de raad de Chapeaupenning 

van de gemeente De Bilt en een boeket bloemen.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Gemarineerde biefstuk

Herfst braadstuk

Sucadelappen

Gevulde kipfilet

Gemarineerde 
runderschnitzel

500
gram 4.98

100
gram 1.98

100
gram 6.98

100
gram 1.25

100
gram 1.98

Kip-tomaat-mozzarellasalade
Filet-Americain
Najaarssalade 3x 100

gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Gegrilde kiprollade

Gerookte ossenworst

Boeren achterham 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 2 oktober
t/m woensdag 8 oktober

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Schouderham
Gebakken boterhamworst
Procereurrollade
Zure zult
Varkenslever
Corned beef
Boterhamworst

Paardenworst
Kookworst
Grilworst
Grilworst met kaas
Leverworst
Gebraden gehakt
boerensnijworst

HET IS ER WEER: ONZE 

MET GOUD BEKROONDE 

ROOKWORST EN ONZE 

HEERLIJKE ERWTENSOEP!

Slavinken
Rundervinken
Gehaktstaven
Gehaktspeciaaltjes  

LANDGOED 
KAASVLINDERS

PINDA ROZIJNENMIX 1.25100
gram

3.25Per
stuk

SALAMI PAKKETJES

BOEREN BELEGEN 
‘STOLWIJKER’

STOMPETOREN 
JONG 4.98500

gram3.98Per 
stuk

5.75500
gram

6 halen / 
   5 betalen

Heel voordelig! 
Heerlijk voor het weekend!

MET GOUD BEKROONDE 

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers van de Traiteur
Coque au Vin
MET GEBAKKEN FRANSE AARDAPPELTJES

________________________ 100 GRAM 1,25

Pasta kip
MET PADDESTOELEN ____ 100 GRAM 0,99

Varkenshaas in champ. roomsaus
MET GEB. AARDAPPELS __  100 GRAM  0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

Bananen
HEEL KILO

Grote

Courgette
2 VOOR

Hollandse

Prei
HEEL KILO

Elstar handappels
____________________HEEL KILO 0,89
Lekker vers

Gesneden hutspot
____________________500 GRAM 0,99

Boeu�  Bourguignon
____________________100 GRAM 1,49

ALLEEN MAANDAG 6, DINSDAG 7

EN WOENSDAG 8 OKTOBER

0,89 0,990,79

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot

___________________________ 100 GRAM  0,70

Lekker vers.. Lekker makkelijk

Gesneden soepgroente
____________________250 GRAM 0,89
Conference of Comice
HANDPEREN ___________HEEL KILO 0,89

GROOT assortiment
Paddestoelen
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Geen ledigheid maar 
monnikenwerk

door Henk van de Bunt

‘Ledigheid is des duivels oorkussen’ betekent iets als ‘met luie mensen loopt het niet goed af’. 

Deze Bijbelse uitdrukking is zeker niet toepasbaar op Hans Bouma uit Bilthoven, want deze 

chemicus en theoloog is nog volop bezig; voor anderen en met uiterst nuttige zaken. 

Ledigheid is des duivels oorkus-

sen betekent ook: Als er niets te 

doen is, vervalt men al snel in 

het doen van slechte dingen’. Bij 

Hans Bouma was en is er altijd 

wat te doen: met passie voert hij 

beide beroepen nog uit. Gemid-

deld nog zo’n 40 keer per jaar ver-

kondigt hij nog ‘het Woord, geniet 

hij samen met zijn vrouw Ida van 

datgene, dat bij het gepensioneerd 

zijn hoort en vult hij de overige 

tijd in met alles, wat voortvloeit 

uit dat voorbije arbeidzame deel. 

Voorbereiden

Van 1968 tot 1978 volgde de 

opgeleide chemicus een ‘zater-

dagse’ theologische opleiding, 

‘die hij afsloot met het verkrijgen 

van ‘toelating tot de evangelie-

bediening’. Woordverkondiging 

en dominee werd bij Bouma niet 

het hoofdberoep, maar hij doet 

het nog steeds met passie en een 

voor hem kenmerkende gedreven-

heid. Bij de voorbereiding van 

zijn verkondigingen, waarin hij 

ook gebruik maakt van het nieu-

we liedboek (2013) miste hij een 

daarop betrekking hebbende con-

cordantie. Hij besloot er zelf een 

samen te stellen en bood deze aan 

plaatselijke predikanten aan. 

Maandenlang

Hans Bouma: ‘t kostte maanden-

lange arbeid, maar dat is über-

haupt bij dergelijk werk een ge-

geven. De omvang van het nieuwe 

liedboek maakte het extra zwaar’. 

Een concordantie ordent alfabe-

tisch alle relevante woorden in de 

tekst. De oudst bekende concor-

dantie in het Nederlands is die van 

Trommius, op de Bijbeltekst in de 

Statenvertaling. Van de 1016+ lie-

deren heb ik elke regel woord voor 

woord nagegaan en in mijn com-

puter ingebracht. De reacties van 

betrokkenen predikanten die graag 

een bepaald woord of regel willen 

terugvinden zijn enthousiast’.

Liedboek

Het nieuwe Liedboek dat in de 

PKN vorig jaar werd gepresen-

teerd kwam niet zomaar uit de 

lucht vallen. Het was inmiddels de 

vijfde oficiële bundel sinds zo’n 
200 jaar geleden de ”gezangen-

kwestie” in de Nederlands Her-

vormde Kerk begon. In zijn prach-

tige streekroman ‘Psalmenoproer’ 

vertelt Maarten ’t Hart al over de 

strijd in de 18e eeuw, waarbij men 

naast een nieuwe tekst ook een 

nieuwe wijze van zingen wilde in-

voeren. En ook nu in de 20ste en 

21ste eeuw zijn de meningen over 

‘al dat nieuwe’ zeer divers. Hans 

Bouma noemt het een kwestie van 

tijd, hoewel hij ook bij sommige 

in het nieuwe liedboek opgeno-

men ‘versjes’ de wenkbrauwen 

fronst en met de ogen knippert’. 

Bond

De Gereformeerde Bond (1906) 

in de PKN wilde zich van oor-

sprong onthouden van het litur-

gisch gebruik van gezangen. Het 

zelfs incidenteel en/of gedoceerd 

gebruikmaken van LvdK 1973 

kan zomaar, zelfs in 2014 in me-

nig ‘behoudende ‘kerk tot een 

nieuwe splijtzwam leiden. Toch 

verscheen vorig jaar de vijfde 

oficiële kerkelijke liedbundel 
binnen het protestantisme in Ne-

derland. Dit keer had de Gerefor-

meerde Bond aan het begin van 

het proces mensen uit zijn gelede-

ren gestimuleerd te participeren in 

de redactionele werkgroepen, om 

op persoonlijke titel een inbreng 

te leveren. De tijd moet voorals-

nog uitwijzen hoe het breed opge-

zette liedboek ‘Zingen en bidden 

in huis en kerk’ binnen kerkelijk 

Nederland ontvangen en geïmple-

menteerd is. 

Geweldig

Hans Bouma is vol vertrouwen 

en herhaalt zijn mening, dat het 

inderdaad een kwestie van tijd 

zal zijn. Hij bood zijn ‘monniken-

werk’ vooralsnog ter kennisname 

aan zijn plaatselijke ‘semi-vak-

genoten’ aan. De Biltse predikant 

Gert Landman, die uitvoerig bij de 

samenstelling als auteur en com-

ponist betrokken was, denkt dat 

deze bundel ‘in ieder geval weer 

veertig jaar mee kan’. Mensen zul-

len uit een veel breder arsenaal 

kunnen putten dan alleen het Lied-

boek. Landman is lovend over het 

werk van Bouma: ‘Geweldig, wat 

een werk heeft Hans Bouma hier-

aan gehad: om maandenlang alle 

1016 nummers van het Liedboek 

door te gaan. Een volledig tref-

woordenregister is het resultaat, 

hulde! Als kersvers bestuurslid 

van de Interkerkelijke Stichting 

voor het Kerklied (de instantie die 

het Liedboek heeft laten uitgeven) 

heb ik dit ingebracht. Momenteel 

wordt bekeken of dit ook landelijk 

beschikbaar kan komen dat het er-

gens te downloaden valt. Ik denk 

dat veel voorgangers hiermee ge-

baat zullen zijn en dat dit het ge-

bruik van nog meer liederen uit het 

Liedboek bevordert’. 

Hans Bouma in zijn meer dan volle studeerkamer: ‘Ik heb de afspraak 

met Ida, dat als er een boek bij komt, er ook weer een vertrekt’. 

De Bijbel in gewone taal
Al 200 jaar brengt het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij 

in binnen- en buitenland. Het nieuwste vertaalproject is de ‘Bijbel in Gewone Taal’. De BGT 

is precies wat de naam zegt: de Bijbel in de taal die we allemaal dagelijks spreken. Het betreft 

de hele Bijbel, vertaald uit de Hebreeuwse en Griekse bronteksten door deskundige vertalers, 

bestemd voor een breed lezerspubliek.

Willem Alexander

Vandaag woensdag 1 oktober ont-

vangt Koning Willem Alexander 

het eerste exemplaar. Op vrijdag 

3 oktober krijgt het lezers- en 

boekenpubliek tekst en uitleg van 

plaatsgenoot Hans Bouma in de 

Bilthovense Boekhandel. Hans 

Bouma (1937) is onderwijschemi-

cus, medeauteur van een veelge-

bruikt scheikundeschoolboek en 

theoloog, alsmede vrijwilliger bij 

het NBG. Hij gaat regelmatig voor 

in kerkdiensten in deze gemeente 

en elders in het land. Bouma ge-

noot speciale training over de Bij-

bel in Gewone Taal en heeft daar 

al enkele verhalen over gehouden. 

Bilthovense Boekhandel

De avond is op vrijdag 3 oktober 

in de Bilthovense Boekhandel, Ju-

lianalaan 1 te Bilthoven. De aan-

vang is 20.00 uur. 

Aanmeldingen (kosten 5 euro) 

graag vooraf via tel. 030 2281014 

of per e-mail info@bilthovense-

boekhandel.nl. 

advertentieStart seizoen voor Repair Café
Repair Café Bilthoven beleefde zaterdag de start van haar vierde seizoen. Dankzij het grote 

team van dertien reparateurs hoefde er nauwelijks gewacht te worden door de bijna zestig 

mensen die, met hun kapotte spullen, hulp kwamen zoeken. 

Er waren weer veel kofiezetap-

paraten, maar ook zeldzamere 

reparaties zoals een breimachine, 

tafelvoetbalspel, keukenmachine 

en een grasmaaier. Repair Café 

Bilthoven was in 2011 landelijk 

het tiende Repair Café, dat haar 

deuren opende. Inmiddels heeft 

het Repair Café concept zich ver-

spreid over de hele wereld en zijn 

er nu in totaal 600. In Bilthoven 

wordt het Repair Café georgani-

seerd door Transition Town de 

Bilt en wijkvereniging WVT. De 

volgende datum is zaterdag 15 no-

vember. Meer informatie op www.

repaircafe.nl 

(Soie Bakker)

Een stang van het 

tafelvoetbalspel van 

Mick en Thomas uit 

Bilthoven was stuk 

gegaan. Moeder 

Dorine soldeerde 

onder begeleiding 

van reparateur Kees 

Stein een busje in 

de kapotte stang. 

En toen deed ie het 

weer!

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

VIER 45 JAAR
WERELDWINKEL
KOOP 3 TONY’S

NAAR KEUZE...

OP=OP
... EN KRIJG DEZE 

ER GRATIS BIJ



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN
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Een opgeruimd huis?

Zoekt u advies hoe 

u uw huis op orde krijgt?

allesopzijnplek@gmail.com

06 106 261 81

Ook voor kleine klusjes 

en interieuradvies.

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)

06 51447828 Eline Bekius, De Bilt 

www.mevision.info

Bilthoven, 

ophaal- en afl everpunt

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD

De nacht bepaalt uw dag!

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

Nieuw in onze collectie

BoxspringCombinatie Wow

v.a. € 895

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

CADEAUTJE!

De Primera

keuze cadeaukaart 

is er al vanaf

€5,-

Op zoek naar een leuk cadeau?

Primera heeft de 

leukste cadeautips 

voor je op een rijtje 

gezet voor jong en 

oud! Zo kun je kiezen 

uit een van de 100 

cadeaukaarten, zoals 

een DinerCadeau of 

een Weekendjeweg.

Appeltjesbrood met Hollandse appels€ 4,50
Nieuw!

Chocolade slof met sprokkelschuimnu € 7,50

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

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele HP inktpatronen

HP 20 (C6614) van € 29,50 voor € 12,50
HP 23 (C1823) van € 31,50 voor € 19,50
HP 58 (C6658) van € 23,50 voor € 16,00
HP 339 (C8767) van € 26,50 voor € 17,50
HP 344 (C9363) van € 29,50 voor € 19,50
HP 348 (C9369) van € 29,50 voor € 19,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Natuurlijk bij kapper Hans
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Veel belangstelling voor 
thema-avond WMO

door Marijke Drieenhuizen

Zeker tachtig geïnteresseerden waren vorige week dinsdag aanwezig bij de door de SGP De Bilt en de 

Biltse afdeling van de Nederlandse Patiënten Vereniging georganiseerde bijeenkomst over de nieuwe 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor de pauze was er een informatief deel, daarna een discussie 

aan de hand van stellingen. Bij de discussie schoof ook wethouder Anne Brommersma aan. 

Het doel van de avond was o.a. om 

een antwoord te krijgen op de vraag 

of de gemeente De Bilt klaar is om 

op 1 januari 2015 voor de nieuwe 

Wmo te gaan uitvoeren. De nieuwe 

Wet maatschappelijke ondersteu-

ning heeft als uitgangspunt dat 

mensen zo lang mogelijk zelfstan-

dig thuis kunnen blijven wonen. 

Daarmee denkt het Rijk tegemoet te 

komen aan de wens van veel men-

sen, tevens hopen zij om op deze 

manier veel geld te besparen. Als 

iemand hulp nodig heeft zal eerst 

gekeken moeten worden naar het 

sociale netwerk: mantelzorgers, fa-

milie, vrienden, bekenden, vrijwil-

ligers etc. Als dat niet voldoende 

georganiseerd kan worden kan er 

een beroep gedaan worden op de 

gemeente. Zij gaan dan in gesprek 

en kijken of de gemeente moge-

lijkheden ziet om mee te kunnen 

blijven doen door gebruik te maken 

van algemene voorzieningen. Is het 

meedoen dan nog niet (geheel of 

gedeeltelijk) te realiseren dan kan 

gekeken worden naar maatwerk of 

een individuele voorziening. 

Gevolgen WMO 

Piet Vat, wethouder sociale zaken 

in de gemeente Molenwaard, infor-

meerde de aanwezigen. Hij legde 

kort de drie verschillende transities 

(Jeugdwet, van AWBZ naar Wmo, 

Participatiewet en Passend Onder-

wijs) uit. Ook stond hij stil bij de 

continuïteit van zorg: iedereen die 

voor 1 januari 2013 een AWBZ in-

dicatie had zal ook in 2015 die zorg 

blijven ontvangen, mits de indica-

tie in ieder geval doorloopt tot 1 

januari 2016. Ook stelde hij dat er 

meer gevraagd zal gaan worden van 

mantelzorgers en vrijwilligers maar 

dat zij wel ondersteuning kunnen 

ontvangen van de gemeente. Als 

laatste stelde hij dat gemeenten tot 

nu toe in de communicatie kon-

den volstaan met algemeenheden. 

‘Maar de gemeenten moet nu over 

gaan op speciieke antwoorden, wat 
is er geregeld, hoe is dat geregeld 

en voor wie geldt het’. 

Wmo en zorgvrager

Corrie Vis- van de Beek, zorgvra-

ger en inwoner van de gemeente De 

Bilt, heeft een lichamelijke beper-

king, maar heeft altijd meegedaan 

in de samenleving en is daardoor 

op eigen kracht in de loop der ja-

ren zeer goed geparticipeerd. On-

danks haar beperking is het gelukt 

om een opleiding af te ronden en 

een baan te vinden. Inmiddels heeft 

ze daar haar 12,5 jarig jubileum 

gevierd. De enige hulp die zij no-

dig heeft van de overheid is huis-

houdelijke hulp en een klein beetje 

begeleiding. Sinds vorig jaar is ze 

getrouwd. Haar echtgenoot heeft 

net als zij een gewone baan, maar 

ook een beperking. Met de korting 

van uren op de huishoudelijke hulp 

hebben ze momenteel slechts 3 uur 

per week hulp. Zij zijn beiden zeer 

ongerust over de onzekere situatie 

waarin zij nu zitten. Het wegval-

len van de huishoudelijke hulp zou 

inhouden dat wat er opgebouwd is 

aan meedoen in de samenleving 

en zo min mogelijk vragen van 

de overheid in gevaar komt. Haar 

vraag aan de gemeente: ‘Wordt er 

wel goed gekeken naar de persoon-

lijke situatie van mensen’. 

Hoe kerken hun rol vervullen

Thomas Kool is kerkelijk verte-

genwoordiger in WMO-Raad van 

Barneveld. Kerken vervullen hun 

rol veelal binnen die kerkelijke ge-

meenschap. De Wmo vraagt ook 

om daarbuiten mee te doen. Dat 

kan, zo stelde hij, door bijvoorbeeld 

vervoer te regelen, tijdelijke hulp 

te bieden bij ziekte en door bood-

schappen te doen voor een zieke of 

oude buurvrouw. 

Discussie

De discussie werd deskundig en 

gevat geleid door Jan Vonk Noor-

degraaf. Op de vraag hoe men 

denkt over een terugtredende over-

heid antwoordde wethouder Anne 

Brommersma; ‘Dubbel. Het is goed 

dat mensen meer eigen verantwoor-

delijkheid nemen. Maar bij tijde-

lijke of structurele moeilijkheden 

meer een beroep doen op het eigen 

netwerk, dat wordt toch een lastig 

verhaal. Werken, kinderen en dat 

ook nog zorg voor naasten…’. Of 

de Wmo te snel wordt doorgevoerd 

antwoordde ze: ‘Wij werken er heel 

hard aan en in uitstel geloof ik niet. 

Wel is het heel vervelend dat we nog 

steeds niet de juiste aantallen heb-

ben doorgekregen van het Rijk van 

mensen die binnen onze gemeente 

zorg nodig hebben. Het geld dat wij 

krijgen is nu gebaseerd op aantallen 

die niet kloppen. Daarover hebben 

wij al tweemaal een brief gestuurd 

naar de staatssecretaris. Die over-

dracht gaat heel slordig’. 

Bereikt

Grenzen worden bereikt aan wat 

mantelzorgers en vrijwilligers kun-

nen doen; zo stelden de mensen 

van de Biltse afdeling van de Ne-

derlandse Patiënten Vereniging. 

Anne Brommersma: ‘Wij moeten 

niet verzanden in doemdenken. 

Veranderingen bieden ook kansen. 

Er ontstaan mooie initiatieven in 

het land’. Matthie Simons, voorzit-

ter SGP: ‘Wij moeten als kerk wel 

oppassen dat we geen taken van 

de gemeente gaan overnemen’. Uit 

het publiek kwam nog de vraag of 

er ook sprake kan zijn van weder-

kerigheid. Meneer zit is een rolstoel 

en betaalt daarvoor een eigen bij-

drage. Hij stelt heel zorgvuldig om 

te gaan met zijn rolstoel en kan hem 

daardoor langer gebruiken dan de 

termijn die voor afschrijving geldt. 

Hij zou graag zien dat hij na die ter-

mijn geen eigen bijdrage meer zou 

hoeven te betalen. Wellicht zou dat 

ook anderen aan kunnen sporen tot 

zuinig gebruik en kan zo een bespa-

ring worden ingezet. 

Klaar?

De laatste vraag van Jan Vonk Noor-

degraaf richtte hij tot Johan Sloot-

weg (SGP De Bilt) en wethouder 

Anne Brommersma en er mocht al-

leen met ja of nee geantwoord wor-

den. Is de gemeente De Bilt klaar op 

1 januari 2015? Johan Slootweg kon 

dat niet in één woord. Zijn antwoord 

was: ‘Formeel wel, in uitwerking 

niet’. Anne Brommersma antwoord-

de met een duidelijke ‘ja’.

De informatie- en discussieavond over de nieuwe Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning leverde een volle zaal op.

Feestelijke opening 
Servicecentrum Mens De Bilt

door Marijke Drieenhuizen

Veel mensen waren vorige week donderdag aanwezig bij de oficiële opening van het Servicecentrum 
Mens De Bilt. Na een periode van verbouwen en verhuizingen is er nu een nieuw Servicecentrum 

gereed aan de Prof. Debijeweg. Wethouder Anne Brommersma verrichtte de opening. 

Mens De Bilt is de Biltse orga-

nisatie voor maatschappelijke 

ondersteuning. In de vier service-

centra verdeeld over de gemeente 

kan men terecht voor informatie 

en advies op het gebied van wo-

nen, welzijn en zorg. Daarnaast 

staat ontmoeten centraal. In het 

Biltse Servicecentrum zullen veel 

activiteiten plaats gaan vinden. 

Daarnaast zullen er spreekuren 

worden gerealiseerd door o.a. de 

Cliëntenraad Sociale Zaken, de 

vrijwilligersorganisatie Vrijwillig 

In Actie De Bilt en zal het Steun-

punt Mantelzorg bijeenkomsten 

gaan organiseren. Het servicecen-

trum is vanaf 10.00 uur open. 

‘Ik word er blij van’

Evelien Ribbens, directeur Mens 

De Bilt, vertelde dat er de afge-

lopen maanden heel veel werk 

is verzet. ‘De verhuizing vanuit 

’t Hoekie en de Duiventil was 

een mega klus’. Veel activiteiten 

gaan plaatsvinden in het service-

centrum voor inwoners van alle 

leeftijden. ‘Ik word er blij van als 

ik nu al die mensen van verschil-

lende leeftijden door elkaar zie 

lopen’. Mens De Bilt gebruikt een 

gedeelte van het pand. Carla Ca-

pelle, locatiemanager van Woon- 

en zorgcentrum Weltevreden: 

‘Toen ik net van de plannen hoor-

de was ik niet positief. Als ik nu 

zie wat er is gebeurd dan zie ik dat 

de ruimte mooi is opgeknapt, het 

heeft aan vriendelijkheid gewon-

nen. Het is lichter, aangenamer 

en een stuk levendiger; dat komt 

ook onze bewoners ten goede’. 

Om de goede onderlinge sfeer te 

benadrukken overhandigde ze een 

aantal potten snoep voor op de 

bureaus van de medewerkers van 

Mens De Bilt. 

Beweging

Wethouder Anne Brommersma 

kreeg vervolgens het woord om de 

oficiële opening te verrichten. ‘Ik 
heb gekeken bij de Duiventil en ’t 

Hoekie en zag dat het daar bruiste 

van de activiteiten. Heel veel vrij-

willigers deden daar mooi werk. 

Ik hoop dat iedereen is meegegaan 

naar dit nieuwe pand’. Daarna was 

het woord aan Sebastiaan Klok, 

buurtsportcoach. ‘Het is mijn taak 

om alle groepen in beweging te 

brengen’. Hij verzocht vervolgens 

iedereen om op te staan, de muziek 

ging aan en op zijn aanwijzingen 

bewogen heel veel aanwezigen 

mee. Daarna stond er een hapje en 

een drankje klaar en ging het ont-

moeten verder. 

Anne Brommersma mocht de zuil van Mens onthullen.

www.acconavm.nl
Utrechtseweg 370, 3731 GE De Bilt

Regel uw fi scale en notariële zaken nu, voor later! Wilt u hier 
meer over weten, meldt u dan aan voor de gezamenlijke 
thema bijeenkomst van Notarissen Houwing van Beek en 

accon■avm adviseurs en accountants op 
donderdag 30 oktober 2014 van 19.00 tot 22.00 uur. 

Deelname is kosteloos. 
U kunt zich aanmelden via utrecht@acconavm.nl

Al aangemeld? 
Themabijeenkomst Estateplanning.

advertentie



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisgeving
Onteigening in de gemeenten De Bilt, Hilversum, Laren en Baarn

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat Rijkswaterstaat 

Midden-Nederland bij brief van 15 juli 2014, kenmerk RWS-2014/31770, heet 

verzocht te bevorderen dat een koninklijk besluit tot stand komt, waarbij 

krachtens artikel 72a van de onteigeningswet ter onteigening worden aan-

gewezen onroerende zaken die nodig zijn om de verbreding en aanpassing 

mogelijk te maken van de A27, tussen aansluiting Ring Utrecht (Noord) (km 83,10) 

en knooppunt Eemnes (km 97,33) met bijkomende werken en van de A1, tussen 

knooppunt Eemnes (km 29,985) en aansluiting Bunschoten-Spakenburg-

Amersfoort (km 39,29) met bijkomende werken, in de gemeenten Utrecht,  

De Bilt, Hilversum, Laren, Eemnes, Baarn, Bunschoten en Amersfoort.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de ingevolge artikel 63, 

tweede lid, van de onteigeningswet vereiste stukken liggen ter inzage op 

de volgende locaties: 

- gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven;

- gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23 te Hilversum;

- gemeente Laren, BEL Kantoor, Zuidersingel 5 te Eemnes;

- gemeente Baarn, Stationsweg 18 te Baarn;

- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griioenlaan 2 te Utrecht, van maandag 

tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Bij de receptie vraagt u naar  

de afdeling BJV Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71467. 

De openingstijden staan op de website van de betrefende gemeente.

Het ontwerp koninklijk besluit met de onteigeningsstukken ligt ter inzage 

vanaf 7 oktober 2014 tot en met 17 november 2014.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schrite-

lijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp koninklijk besluit naar 

voren brengen. Schritelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de 

Koning, d.t.v. de Minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat 

Corporate Dienst, afdeling BJV Publiekrecht, Postbus 2232, 3500 GE  Utrecht, 

onder vermelding van dossiernummer 2011-02. 

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak 

als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerp-

besluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat 

Corporate Dienst, mevrouw S.E.M. Rob-Russel, tel. 088 - 797 13 51,  

b.g.g. 06 - 13 27 13 84.

Hoorziting

In het kader van deze procedure is een hoorziting gepland. Voor degenen die 

in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te 

willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorziting plaats op 

26 november 2014 om 14.00 uur in het gemeentehuis van Baarn, Stationsweg 18 

te Baarn. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

Wist u dat 1 op de 9 Nederlanders een excuus gebruikt omdat zij grote moeite hebben 

met lezen en schrijven? De kans is groot dat u een van hen kent. Iemand die opvallend 

vaak zijn leesbril vergeet. Die een boek lezen zonde van de tijd vindt. Die liever niet 

met openbaar vervoer reist. En formulieren het liefst thuis invult. Gelukkig is hier iets 

aan te doen! Hulp bij lezen en schrijven is altijd dichtbij en op maat.

GA NAAR MOEITEMETLEZENOFZO.NL OF BEL 

0800 023 4444 VOOR GRATIS ADVIES & COACHING

M O E I T E  M E T  L E Z E N  O F Z O ?
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THE ART OF HAIRCOLORING

Laat u inspireren door de herfst!!
Een nieuwe vlotte coupe,
In een warme sprankelende kleur!
Wij adviseren u graag!

Let op:
Doe uw kassabon in de box
op de balie en win een 
compleet produktenpakket!
Geldig van 1 oktober tot 15 november

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

www.hairdesque.nl
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Boottocht Leerdam

De bewoners van Woonzorgcentrum De Bremhorst hebben afgelopen vrijdag nog heerlijk van het mooie 

weer kunnen genieten. Er was voor die dag een boottochtje van 2 uur over de Linge gepland. Eerst even 

kofie drinken en daarna op weg naar Leerdam voor een boottocht met rederij De Loswal. Deze kortere 
tocht was erg geschikt voor rolstoel afhankelijke bewoners die samen met zorgpersoneel, vrijwilligers en de 

activiteitenbegeleidster van deze tocht konden genieten.. Op de boot had men een prachtige uitzicht door 

middel van heel grote hoge ramen. In de voorboeg van de rondvaartboot werd men door de kapitein op de 

bijzonderheden gewezen. 

Proef met samen eten in Dijckstate
Vrijwilligers gezocht

door Marijke Drieenhuizen

Het restaurant van en in Dijckstate aan het Maartensdijkse Maertensplein komt na 

de verbouwing niet meer terug. Daarvoor in de plaats komt een minder grote 

ruimte waar mensen van alle leeftijden elkaar zullen kunnen ontmoeten en 

waar activiteiten zullen worden georganiseerd.

Begin november zal, wanneer alles 

volgens de planning verloopt, de 

opening plaatsvinden. Vanaf de start 

zal een maand proefgedraaid gaan 

worden met de mogelijkheid om 

in deze ruimte gezamenlijk te eten. 

Mens De Bilt, de Bewonerscom-

missie Dijckstate en Cordaan heb-

ben hiervoor het initiatief genomen.

Er wordt steeds meer gesproken 

over een participatiesamenleving. 

Huurders van de appartementen 

in Dijckstate hebben destijds de 

keuze gemaakt om speciiek daar te 
gaan wonen. Tot enige jaren gele-

den waren er veel voorzieningen in 

het gebouw: dag- en nachtzorg, een 

restaurant, een medewerker voor de 

klusjes en een veelvoud aan activi-

teiten. Daarvan is momenteel niet 

veel meer over. Het samen eten 

is bij deze bewoners, maar waar-

schijnlijk ook bij anderen in en om 

het dorp, een blijvende wens.

Ontmoeten

Coby Merkens (Mens), Alice Plan-

tinga (voorzitter bewonerscommis-

sie Dijckstate) en Thea Bestevaar 

(Cordaan) hebben, met de nieuwe 

coördinator Sietske Kramer, geke-

ken welke mogelijkheden de nieu-

we ruimte van Mens in Dijckstate 

kan bieden om samen eten weer 

mogelijk te maken. Alice Plan-

tinga: ‘De missie van onze bewo-

nerscommissie is het waarborgen 

en bewaken van het woongenot. 

Een onderdeel daarvan zien wij 

in de mogelijkheid om samen een 

maaltijd te nuttigen. Dus eten om te 

ontmoeten. Dat brengt meer teweeg 

dan in eerste instantie wordt ge-

dacht. Mensen besteden extra zorg 

aan hun uiterlijk voordat zij de deur 

uitgaan. Vervolgens stappen zij bij 

anderen aan tafel om te praten, te 

delen, te ontmoeten en te eten. Dit 

is voor hen een belangrijk moment 

van de dag. Het sluiten van het res-

taurant maakt samen eten moeilijk. 

Toch hebben wij in samenspraak 

een mogelijk alternatief opgetuigd’. 

Verse maaltijd

Een keuken heeft de nieuwe ruimte 

in Dijckstate niet meer. Er zal op 

een andere manier eten moeten 

worden geregeld. Samen zijn ze 

uitgekomen bij het Groenekans(e) 

bedrijf Tip Top Catering. Dit fami-

liebedrijf bestaat al 75 jaar en ver-

zorgt al die jaren catering op maat 

en naar wens. Alle gerechten zijn 

vers en zelfgemaakt. Gestart zal 

worden om gedurende de week een 

aantal dagen samen eten aan te bie-

den: gedacht wordt aan de maan-

dag, woensdag en vrijdag waarbij 

dan op een vaste tijd begonnen zal 

worden met het daadwerkelijk ser-

veren van de maaltijd. Er zullen 

vooraf strippenkaarten verkocht 

worden en eenmaal per week kan 

men doorgeven wat de wensen 

zijn voor de volgende week. Op 

de gekozen dag(en) zal de maaltijd 

afgeleverd worden. Deze maaltijd 

zal dan in een speciale oven warm 

gemaakt worden en uitgeserveerd 

worden door vrijwilligers. De kos-

ten per maaltijd zijn 11,50 euro. Als 

de proef slaagt zal het als voorzie-

ning blijvend worden aangeboden. 

Vrijwilligers

Er is geen geld om het bijbehorende 

werk te laten uitvoeren door betaal-

de krachten. Het wordt een project 

dat draait op vrijwilligers. Sietske 

Kramer is bereid gevonden om de 

coördinatie van de oude en nieu-

we vrijwilligers op zich te nemen. 

Daarnaast denkt men meer mensen 

nodig te hebben en is men dus op 

zoek naar meer vrijwilligers. De 

bedoeling is dat de vrijwilligers de 

ruimte gebruiksklaar maken, de ta-

fels dekken, serveren en opruimen; 

waarschijnlijk een tijdsbeslag van 

2,5 uur. Alice Plantinga: ’Ik kan mij 

voorstellen dat bijvoorbeeld ook 

familie of bekenden van gebruikers 

bereid zouden zijn om één of meer-

dere malen per maand hieraan mee 

te werken’. 

Meer informatie

Meer informatie over de mogelijk-

heden om te eten of om als vrijwil-

ligers mee te draaien in het systeem 

wordt gegeven door Coby Merkens 

van het Servicecentrum Maartens-

dijk. Zij is momenteel bereikbaar in 

het Sojos gebouw aan de Dorpsweg 

van maandag tot en met donderdag, 

van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het tele-

foonnummer is ongewijzigd 0346-

214161.

Burendag bij 
d’ Amandelboom

Zaterdag 27 september was het weer Burendag; het jaarlijks terugke-

rend feest dat je samen viert met je buren en de buurt. Een dag waarop 

je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor 

elkaar en de buurt. Ook zorginstelling d’ Amandelboom in Bilthoven 

deed mee aan Burendag 2014.

In het kader van participeren in de samenleving waren zoveel mogelijk 

buren van d’ Amandelboom uitgenodigd om mee te doen. Er werden 

die ochtend 3 tuinbanken geschilderd , welke geplaatst gaan worden bij 

de ingang naar het bos, om zo met elkaar Bilthoven een stukje mooier 

te maken. Deze ingang wordt door zowel de bewoners, de ‘aanleunbe-

woners van d’ Amandelboom’ en de buurtbewoners gebruikt. Op deze 

wijze kan dit een ontmoetingsplek worden voor alle buurtbewoners.

De dag begon met kofie in de zaal van d’ Amandelboom op de Noord 
Houdringelaan te Bilthoven, waarna men in de zaal aan de slag ging 

om de banken mooi te maken. [foto Henk van de Bunt]

‘Trillende Tranen’ in 
Parkinson Café 

Hans Holtslag, trainer, acteur en entert(r)ainer heeft Parkinson. In zijn 

voorstelling vertelt hij zijn verhaal en aan de hand van eigen beleve-

nissen, hersenspinsels, inzichten en fantasieën worden de aanwezigen 

actief betrokken bij de voorstelling. Daarbij wisselen teksten, muziek 

en woordspelingen elkaar af. 

Vanuit een bron van inspiratie en creativiteit hoopt hij anderen te inspi-

reren, waar nodig, om te denken en de kwaliteit van leven te verbeteren. 

Belangrijk uitgangspunt daarbij is, dat je je ziekte hebt en niet bent!

Patiënten en naasten/familie zijn van harte welkom op maandag 6 okto-

ber 2014 in de Koperzaal van Zorgcentrum de Koperwiek, Koperwie-

klaan 3 te Bilthoven. De aanvang is om 14.30 uur en de zaal is open 

om 14.00 uur. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd van 2 euro per 

persoon. Info: Ankie van Dam, tel. 0346 211814; e-mail: b.van.dam@

hetnet.nl

V.l.n.r. Coby Merkens, Alice Plantinga en Sietske Kramen werken samen met als doel het samen eten in 
Dijckstate mogelijk te maken.
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Maandspecial

Black angus tournedos 
met saus naar keuze 

geserveerd met
 frietjes, salade en groente

€ 19,50

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Herfstmenu

Proef de smaken van de herfst... 

Cocktail en een amuse
3-gangen menu met bijpassende wijnen 

inclusief een koie compleet  € 50,00
 

(alleen op reservering)

De Witte Zwaan

Dorpsstraat 8
3732 HJ De Bilt

(030) 221 01 25
info@witte-zwaan.nl

Ik word beroerd 
van dat 

internet..
Hoe kan ik ooit  

kiezen?

Gewoon naar 
Vink 

Witgoed

zoveeeeel
koelkasten!!!

Koop uw witgoed bij Vink.

Die zorgen voor goede voorlichting,
correcte afl evering en installatie. 

Als het nodig mocht zijn,
repareren ze ’m ook nog!

Waar 
krijgt u

écht advies?

Kopen op internet? We willen weer
advies en graag zien wat we kopen!

KALFKARBONADES
Kalfsentrecote met een beentje. Delicatesse voor de liefhebbers. 

Kort bakken als biefstuk 100 gram 2,45

RUNDERKLAPSTUK
Iets aparts. Traditioneel voor Leids ontzet, topper bij de hutspot

Ca 2½ uur zachtjes stoven 500 gram 4,50

LAMSBOUTSCHIJVEN
Van ons bekende lamsvlees: met een klein botje;

lekker gemarineerd 4 tot 5 min. kort bakken 100 gram 1,65

KALFSBORSTLAPJES
Van ons bekende kalfsvlees. Om te stoven. Iets doorregen;

super smaakvol. Ca 1½ tot 2 uur stoven 100 gram 1,80

SLAGERS HACHE kant en klaar

Uit onze traiteurhoek: met veel mals rundvlees, uien enz.

Met gratis puree! Alleen even opwarmen!!  100 gram 1,40

GEVULDE BIEFSTUKJES
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. biefstuk, kruidencrème

& kruidenolie. Kort bakken in ruim boter. 100 gram 1,95

TIP: Van maandag 6 t/m woensdag 8 oktober

ZWIEBELSTEAK
Met ui, mosterd en ontbijtspek 100 gram 1,45

GEHAKTBALLEN

Panklaar met paneermeel omwikkeld 3 stuks 3,30

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 29 sep t/m zaterdag 4 okt 2014. Zetfouten voorbehouden.

De hele maand oktober genieten...

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

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

Dorpsstraat 81-83 | 3732 HH De Bilt | 030 221 31 81 | www.restaurant-amis.nl

MENS is ook….

Banenmarkt voor vrijwilligers 

en Open Dag

Kijk voor meer info op

www.mensdebilt.nl

11 Oktober is al weer de 3e banenmarkt voor vrijwil-
ligers, georganiseerd door de vrijwilligers centrale 
ViA, onderdeel van MENS De Bilt. Vele maatschap-
pelijke organisaties zijn aanwezig om met u in ge-
sprek te gaan. Wie weet hebben zij leuk vrijwil-
ligerswerk voor u. Kom eens ideeën op doen.

Meedoen en Samen

11 Oktober organiseert MENS De Bilt ook een Open Dag 
in het nieuwe Servicecentrum. Er is van alles te doen 
en te zien, voor jong en oud. Dus kom langs, neem de 
kinderen mee, wij zorgen voor wat lekkers bij de koie. 
11 oktober, 10-14 uur in Servicecentrum De Bilt, 
Prof. Dr. PJW Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

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

gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek

samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

De keus van de 

Boekenneus
Wie is die man die zo in de boeken van Bouwman 

neust? Wat ziet en ruikt hij toch? Wat een gesnuif, 

gegiechel en gesnotter....Ach ja het is de Boeken-

Neus. Wat snuffelt hij toch graag in onze boeken 

en kasten. Geen wonder , want deze bijzondere 

meneer heeft een uitstekende Neus voor kinder-

boeken. Hij leest je dolgraag uit zijn favorieten 

voor. En als het boek mooi, verdrietig of juist heel 

vrolijk is, kan hij ineens gaan zingen. 

Geschikt voor alle boekenNeusjes en vooral van 

4/7 jaar en hun ouders en grootouders. 4 oktober 

van 10.30 tot 11.00 uur en daarna elke 1e zaterdag 

van de maand bij Bouwman Boeken, Hessenweg 

168 in De Bilt. Entree gratis.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

RELAXFAUTEUIL UTRECHT MET 
GRATIS OP-STA-HULP

Nu € 995,00
Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

persoonlijk zitcomfort. Relaxfauteuils, 

Sta-op-stoelen, Fauteuils en banken op 

maat. Kom proberen wat goed zitcomfort 

voor u kan betekenen. Bezoek onze winkel 

en showroom met ± 100 fauteuils. 

www.raaijeninterieurs.nl
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dierendagHet is bijna

Dierenambulance Utrecht heeft als 

werkgebied de gemeenten Utrecht, 

Bunnik, De Bilt en Zeist. Een team 

van twaalf vrijwilligers en drie betaal-

de krachten zorgt ervoor dat de die-

renambulance zeven dagen per week 

dag en nacht bereikbaar is. Dagelijks 

tussen 8.00 en 23.00 uur worden na 

een melding ritten gemaakt. Na die 

tijd rijden medewerkers bij spoedge-

vallen vanuit huis naar een oproep. 

Marcel Hazekamp werkt sinds sep-

tember 2003 als betaalde kracht bij 

de dierenambulance. Hij volgde een 

uitgebreide opleiding dierverzorging 

in Barneveld. Voordat hij bij de die-

renambulance ging werken was hij 

vrijwilliger bij het dierenasiel in Zeist. 

‘De beheerder wees mij op een va-

cature bij de dierenambulance en zo 

ben ik hier terechtgekomen.’ Dieren-

ambulance Utrecht is een stichting 

die afhankelijk is van donateurs en 

sponsors. Vrijwilligers draaien volle-

dig mee en worden in de praktijk op-

geleid. Ze moeten een dagdeel in de 

week beschikbaar zijn. 

Schelden

De ambulancemedewerkers bieden 

eerste hulp, zoals verband aanleg-

gen, maar mogen geen medische 

handelingen verrichten. Ze worden 

jaarlijks door een dierenarts bijge-

schoold. De dierenambulance ver-

zorgt ook transport van mensen met 

dieren naar het asiel of de dierenarts. 

Daarvoor wordt een tarief in rekening 

gebracht. ‘We hebben ook nog steeds 

te maken met hufterigheid’, vertelt 

Marcel Hazekamp. ‘Mensen heb-

ben bijvoorbeeld een hond gevonden 

en vinden dat wij op stel en sprong 

moeten komen opdraven. Als dat om 

een of andere reden niet direct gaat, 

worden ze boos en gaan ze schelden. 

Als ze bellen verwachten ze dat je 

op het moment dat ze ophangen al 

voor de deur staat.’ Dierenambulance 

Utrecht is ook wel eens aanwezig 

bij braderieën of evenementen. ‘We 

staan er dan met een auto voor het 

geval er iets met een dier gebeurt, 

maar ook om mensen kennis te laten 

maken met de dierenambulance.’ 

Ganzen

Het wagenpark van Dierenambulance 

Utrecht  bestaat uit een Volkswagen 

Caddy en een grotere wagen. De 

Caddy is helemaal als ambulance in-

gericht en geschikt voor het dagelijkse 

werk. ‘De grote auto wordt gebruikt 

voor het transport van een hond die 

niet kan lopen of als een eigenaar mee 

moet rijden. Daar is in de Caddy geen 

plaats voor’, vertelt Marcel Hazekamp. 

‘We krijgen vaak telefoontjes van men-

sen die egeltjes of ringslangen in hun 

tuin vinden, maar daarvoor hoeven 

we niet in actie te komen. In Leidsche 

Rijn staat een kunstwerk dat van bo-

ven open is. Daar was enige tijd gele-

den een gans naar beneden gevallen 

die er niet meer uit kon komen. Er zit 

wel een deur in dat kunstwerk, maar 

we moesten stad en land afbellen om 

aan een sleutel te komen. Die vonden 

we uiteindelijk bij de gemeente en 

toen hebben we de gans eruit kunnen 

halen. Pas geleden hadden we ook 

ganzen in putten waarvan de deksels 

gestolen waren. Die ganzen lopen er 

omgemerkt in en kunnen er zelf niet 

meer uitkomen, dan zijn wij er om ze 

te helpen.’  

Meldingen

‘We zijn een zelfstandige stichting en 

rijden onder andere voor de Dierenbe-

scherming Zeist. Met de gemeenten 

Utrecht en Zeist hebben we een con-

tract afgesloten over zwerfdieren. De 

gemeente De Bilt heeft geen contract 

met ons afgesloten en doet in principe 

niets voor de zwerfdieren. Aangereden 

dieren in de gemeente De Bilt worden 

door de gemeente zelf afgevoerd. Al-

leen is de gemeente buiten kantoor-

uren niet te bereiken en dan bellen 

mensen ons dus. Je kunt bij de ge-

meente wel een melding doen, maar 

dan wordt er pas de eerstvolgende 

werkdag actie ondernomen. Als je dus 

vrijdagavond een melding doet wordt 

er pas op maandag iets ondernomen. 

Wij gaan dan toch maar rijden om-

dat je anders gek gebeld wordt, want 

mensen bellen automatisch naar ons. 

Dat doen we ook uit zelfbehoud omdat 

je anders om twee uur ’s nachts wak-

ker gebeld wordt.’

Amivedi 

‘Dieren waarvan wij geen eigenaar 

kunnen vinden geven wij door aan 

Amivedi. Daar worden de dieren ge-

registreerd en wordt geprobeerd een 

match te maken met dieren die ver-

mist en gevonden zijn. We hebben 

een hele goede samenwerking met 

Amivedi’, vertelt Marcel Hazekamp. 

‘We hebben ook goede contacten 

met dierenartsen en de universiteit. 

Veel dierenartsen in Utrecht draaien 

geen avond- en weekenddiensten. 

Bij spoedgevallen gaan we dan naar 

de spoedkliniek voor gezelschaps-

dieren van de universiteit. In Utrecht 

zijn bijna alle dierenartsen daarbij 

aangesloten. In de regio hebben de 

dierenartsen een roulatiesysteem met 

elkaar opgezet. Gewonde wilde vogels 

gaan naar de Vogelopvang in Utrecht 

en exotische en gehouden vogels 

naar de Dierenbescherming. Als we 

honden of katten ophalen waarvan de 

eigenaar niet te vinden is brengen we 

ze naar het dierenasiel.’  Mensen die 

bellen met een melding van dieren-

mishandeling worden doorverwezen 

naar meldnummer 144 van de die-

renpolitie.’

Medewerkers van de dierenambu-

lance geven op aanvraag graag een 

presentatie over hun werk aan kinde-

ren op scholen of aan volwassenen. 

Het telefoonnummer van Dierenam-

bulance Utrecht is 030-2731600.

Dierenambulance gecertii ceerd

met Keurmerk Diervervoer
door Guus Geebel

De dierenambulance speelt een belangrijke rol bij de hulpverlening aan gewonde en zieke dieren. Dierenambulance 

Utrecht werd in de jaren zeventig opgericht en behoort tot de eerste tien dierenambulances die onlangs het minis-

teriële Keurmerk Diervervoer uitgereikt kregen. Om daarvoor in aanmerking te komen moeten dierenambulances op 

vijf onderdelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Dat zijn eisen op het gebied van organisatie en administratie, 

kennis en kunde dierenwelzijn, dierziekten en hygiëne, voertuigen en hulpmiddelen en tijdelijke opvang. 

Marcel Hazekamp is heel trots op het Keurmerk Diervervoer dat Dieren-

ambulance Utrecht onlangs verwierf.

Dom gansje...

Ongewenst gedrag bij kat of hond
Gedrag kunnen we omschrijven als ‘alles wat een dier doet’. Gedrag ont-

wikkelt zich door continue interactie van het dier met zijn omgeving. Of 

gedrag herhaald wordt hangt af van wat het effect van het vertoonde ge-

drag is geweest. Niet ieder gedrag wordt door een eigenaar gewaardeerd, 

ondanks dat het voor het dier natuurlijk gedrag kan zijn. Bijvoorbeeld het 

krabben aan of sproeien tegen meubels door de kat of het graven in de 

tuin, het najagen van kleine dieren of blaffen door de hond.

Vertoont uw kat of hond ongewenst gedrag? Schakel een gediplomeerd 

gedragstherapeut in. Hoe langer ongewenst gedrag blijft bestaan, hoe las-

tiger het wordt om het te veranderen. Immers katten en honden leren ook!

Angélique Vlug-Gringhuis - kat en hondgedragscoaching

‘We krijgen vaak telefoontjes van mensen

die egeltjes of ringslangen in hun tuin vinden, 

maar daarvoor hoeven we niet in actie te komen.’
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Mensen van de Vogelwacht Utrecht 

bemoeien zich intensief met al die zwa-

luwen. Bijvoorbeeld om goede nestge-

legenheid aan te bieden. En ook wor-

den de zwaluwen geteld. Zo kan o.a. 

in kaart worden gebracht of het goed 

gaat met de soort, of juist niet. En kun-

nen er eventuele maatregelen worden 

genomen.

Zwaluwfeestje

In Groenekan en omgeving wordt elk 

jaar een huiszwaluwenronde gedaan 

door vier vogelaars van de Vogelwacht. 

Tijdens die ronde worden de bezette 

nesten geteld. Natuurlijk worden de 

plekken bezocht, waar het jaar tevoren 

nesten in gebruik zijn geweest. Maar 

er wordt ook geprobeerd nieuwe nes-

ten op nieuwe plaatsen te vinden. Bij 

Stal van Brenk aan de Voordorpsedijk 

is het elk jaar een feestje, vertelt René 

Alkema, één van de tellers. Er bevindt 

zich daar al jaren een kleine kolonie 

huiszwaluwen. Ze bouwen hun nest-

kommetjes van grond en klei onder de 

nok van een van de stallen.

Minder

De zwaluwentellers constateren dat In 

het dorp zelf steeds minder huiszwalu-

wen lijken te broeden. Vaak verwijderen 

bewoners de nesten omdat ze vinden 

dat de vogels te veel rommel en vogel-

poep veroorzaken. ‘Dat is jammer, want 

huiszwaluwen zijn geweldige vogeltjes’, 

stelt René. ‘Misschien is dat vooral onze 

taak: dat wij als Vogelwacht Utrecht wat 

meer PR voor de huiszwaluw maken.’ 

Vogelwacht telt ook huiszwaluwen
De laatste zwaluwen verzamelen zich deze maand voor de trek naar het zuiden. Het zijn nu nog voornamelijk 

boerenzwaluwen, die in Nederland aanwezig zijn. In de zomer is dat anders. Dan zijn er ook nog huiszwaluwen, 

oeverzwaluwen en gierzwaluwen.

De kleine zwaluwtjes op het nest zijn vanwege de positie van de nesten vaak niet goed te zien, maar als de vlieglessen 

beginnen ziet het er heel gezellig uit.

Dit is onze prachtige supersenior Taco. Taco van ongeveer 15 jaar is ieders 

lieveling omdat hij erg bijzonder is. Taco is eigenlijk alles wat u in een kat 

zoekt en dan Veel! Hij is erg graag en Veel bij u, hij wil knuffels en ook heel 

erg Veel. Eten doet hij ook Veel. Ego heeft hij ook Veel. Hij is erg knuffelig 

en als hij vindt dat het niet genoeg is zal hij dat op een bijna dwingende 

manier duidelijk maken: hij legt zijn poot op uw schouder en/of gezicht en 

tikt u weer bij de les. Soms gaat dat samen met een stevige liefdesbeet.

www.dierentehuiszeist.nl / Tel: 0343-491231

Wij bij Dierenkliniek De Bilt geven 

graag advies over preventie. Een vlooi-

enplaag is 1 van de bekendste proble-

men. Wij merken dat er nog veel eige-

naren zijn die niet precies weten hoe 

ze dit moeten aanpakken. Daarom 

volgt hieronder een uitgebreid advies 

over hoe u vlooien de baas kunt zijn!

Vlooien. Iedereen kent ze wel. Die ver-

velende, kleine beestjes die uw huis-

dier gek maken van de jeuk. Maar hoe 

kom je er nou weer vanaf? Bij niks 

doen kan er een l inke vlooienplaag 

ontstaan. Het is belangrijk om te we-

ten dat de hoeveelheid vlooien die op 

uw dier zitten maar het topje van de 

ijsberg zijn. De rest ligt namelijk in de 

omgeving van uw dier, in uw huis dus. 

Om de vlooienplaag goed te bestrij-

den is het van belang om de cyclus 

van de vlo te kennen. Daarmee kun-

nen we ervoor zorgen uw dier en uw 

huis vlo vrij te krijgen. Een vlo legt 5 

tot 60 eitjes per dag. De vlo legt deze 

op uw dier en vervolgens vallen de 

eitjes op de grond. De eitjes zijn erg 

klein en licht, dus ze waaien alle kan-

ten op. Uit de eitjes komen larven en 

die houden niet van licht, dus kruipen 

ze weg onder kasten, achter te plin-

ten, tussen de vloer... De larf wordt 

uiteindelijk een pop met een harde 

cocon waardoor hij op dat moment 

niet gevoelig is voor een omgevings-

spray. Een pop kan maandenlang 

blijven liggen. Wanneer u of uw dier 

langsloopt veroorzaakt dat trillingen 

waardoor de pop openspringt. Vervol-

gens komt hier een jonge vlo uit die op 

uw dier springt en zo begint het hele 

verhaal weer van voor af aan. U kunt 

zich voorstellen dat u uw handen vol 

kunt hebben aan de bestrijding van 

vlooien. 

Voor een goede aanpak tegen de 

vlooien kunt u het volgende doen:

-  Alle dieren in huis elke 4 weken 

behandelen met een geschikt pi-

pet op de huid. Zo zorgt u ervoor 

dat de vlo die net uit de pop springt 

dood gaat voordat deze eitjes kan 

leggen.

-  Het huis regelmatig goed stofzui-

gen, ook de kleedjes en de mand-

jes waar uw dier vaak ligt. Vervang 

de stofzuigerzak regelmatig. Ver-

geet de auto niet mee te behande-

len als uw dier regelmatig mee op 

de weg is!

-  De plekken waar u niet bijkomt 

met de stofzuiger (onder de koel-

kast, achter de plinten, etc..) kunt 

u behandelen met een omgevings-

spray.

Als u dit enige tijd consequent vol-

houdt, dan bent u uiteindelijk van de 

vlooien in huis af. 

Vergeet niet om uw dier ook de win-

ter te behandelen. Ook al is het bui-

ten koud, in huis staat de verwarming 

lekker aan, waardoor het alsnog een 

prettige omgeving is voor de vlo om te 

overleven en zich voort te planten. 

Dan nog een laatst advies: de vlo is 

de tussengastheer van de lintworm. 

Ontworm uw dier dus ook regelmatig, 

zeker wanneer uw dier vlooien heeft 

gehad. 

4 oktober Wereld Dierendag bij 
Dierenkliniek De Bilt
Daarom trakteren wij u op een leuke verrassing. U kunt bij ons uw huisdier gratis op de foto laten zetten door een 

professionele fotograaf in de week na Dierendag. U kunt hiervoor een afspraak maken, maar wees er snel bij, want 

vol is vol! Voor vragen of voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 030-2205588.

Alfred Nobellaan 441

3731 DN  De Bilt

Tel. 030 220 5588

Dierenkliniek De Bilt is op werk-

dagen tussen 09.00 en 20.00 

uur telefonisch bereikbaar voor 

vragen en overleg.

Weekend-/nachtdienst

0900-1231123

(alleen voor deze regio)

Het team van Dierenkliniek De Bilt staat graag altijd voor u klaar

Asieldier
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Anna is als erkend paardendierenarts 

al langer ambulant actief in de re-

gio. Dominique geniet ook regionaal 

al enige bekendheid met haar voor-

malige praktijk ‘Dierenkliniek op wie-

len’; een concept dat overgewaaid is 

uit Engeland. Beiden achtten de tijd 

rijp voor een kliniek in Maartensdijk 

en vonden aan de Tolakkerweg 157, 

waar ook het Tandheelkundig Cen-

trum is gevestigd, de locatie van hun 

dromen.

Gesplitste entree

De dierenkliniek vestigt zich op de 

begane grond links en rechts van de 

hoofdingang. Aan de linkerzijde komt 

de praktijk voor kleine huisdieren met 

een eigen entree ‘om de hoek’ en 

aan de rechterzijde de apotheek met 

de operatiekamers. Ook daar is een 

aparte entree waar patiënten afgege-

ven kunnen worden. De dierenkliniek 

draait al volop, met vier dierenartsen 

en drie assistentes. 

De dierenartsen Anna, Renate en 

Emma zijn tevens gespecialiseerd in 

paarden en blijven die werkzaamhe-

den ambulant uitvoeren. Röntgen en 

echoapparatuur gaan met hun mee 

op visite, onderzoek vindt op locatie 

plaats. Paarden zijn er dus niet te ver-

wachten op de Tolakkerweg. 

Kleine huisdieren

Gezelschapsdierenarts Dominique 

zal straks samen met Emma, veel-

vuldig op de Tolakkerweg te vinden 

zijn. Daar wordt zij ondersteund door 

de paraveterinairen Marije en Janine. 

Stagiaire Puck de Boer ondersteunt 

het team 2 à 3 dagen per week. Do-

minique behandelt momenteel aan 

huis, een service die overigens blijft, 

maar is ook regelmatig te vinden in 

de kleine dependances die o.a. te 

vinden zijn bij Intratuin in Utrecht en 

Beestenboel in Breukelen. 

Behandeling, op welke locatie dan 

ook, gaat altijd op afspraak. Dat voor-

komt eindeloos wachten, frustratie bij 

dier, eigenaar én dierenarts. Domini-

que: ‘Ik vind het niet plezierig werken 

met een wachtkamer vol. Liever iets 

ruimer inplannen zodat ik mij volledig 

kan focussen. Daarom zijn Marije en 

Janine ook zo belangrijk, die hebben 

het eerste contact met het baasje, ne-

men de anamnese telefonisch af en 

schatten dan in hoeveel tijd we nodig 

hebben.’

Paarden

Diezelfde focus hebben de paarden-

dierenartsen. Hoe druk de ambulante 

kliniek ook is, op het moment dat ze 

bij een patiënt arriveren is de aan-

dacht daar volledig op gericht. Haast 

lijken ze nooit te hebben. Een unieke 

eigenschap die eigenlijk haaks staat 

op de volle agenda. Anna: ‘Dieren 

kunnen nu eenmaal niet praten, maar 

ik kan ze als het ware wel lezen. Ik 

kijk bij een kreupel paard naar de be-

weging in plaats van me te richten op 

kreupelheid. Dát in combinatie met 

het gedrag vertelt mij zoveel meer. 

Dat kan niet snel-snel. Daar wil en 

moet ik de tijd voor nemen, maakt mij 

de dierenarts die ik ben en geeft me 

de energie om dit allemaal te doen.’

24/7 bereikbaar

Het team is dusdanig op elkaar inge-

speeld dat ze een eigen 24-uurs ser-

vice hebben. Bij spoed is er dus altijd 

een van de eigen dienstdoende dieren-

artsen bereikbaar. Dat maakt ze uniek 

in de regio en onderstreept nog eens 

de betrokkenheid die ze voorstaan. 

Dierenkliniek Midden Nederland is 

bereikbaar onder 030 254 0500 en 

houdt vanaf half november spreekuur 

in Maartensdijk, ook ‘s avonds.

Dierenkliniek Midden Nederland

vestigt zich in Maartensdijk
In het pand aan de Tolakkerweg wordt momenteel druk verbouwd om medio november de deuren van een splin-

ternieuwe dierenkliniek te kunnen openen. Een ambitieus project van twee bevlogen dierenartsen Anna Lagendaal 

en Dominique Morsink.

Het 7-koppige team van Dierenkliniek Midden Nederland heeft over een week of zes een vaste (uitvals)basis in 

Maartensdijk

Behandeling, op welke locatie dan ook, 
gaat altijd op afspraak. Dat voorkomt 
eindeloos wachten, frustratie bij dier, 
eigenaar én dierenarts.

Kadaververwijdering

in de gemeente De Bilt
De gemeente haalt alleen dode dieren op die langs de openbare weg of 

in een openbaar plantsoen liggen. Het betreft meestal katten, eenden, 

meerkoeten, soms een das, egels of konijnen.

-  Bij opgehaalde katten wordt gekeken of ze een chip hebben. Ze wor-

den allemaal aangemeld bij Amivedi. Die maakt er melding van op 

hun website, door de kenmerken van het dier te beschrijven en de 

locatie van de vindplaats. Baasjes die hun huisdier kwijt zijn kunnen 

op de website van Amivedi zien of hun dier gevonden is. 

-  De gemeente bewaart de dieren een aantal weken in de koeling op de 

gemeentewerf. Mensen kunnen daar komen kijken of het inderdaad 

hun kat is. Een in de gemeente aangetroffen dood dier is tijdens werk-

tijd bij de gemeente te melden via telefoonnummer 030-2289411. 

Buiten werktijden 06-5876775. Na werktijd en in het weekend wor-

den dode dieren opgehaald door iemand van de piketdienst.

-  Op particulier terrein is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor dode 

dieren en moet ook zelf voor het afvoeren zorg dragen. 

-  Voor aangereden huisdieren zoals honden, katten, vogels kan contact 

opgenomen worden met een dierenarts of de Stichting Dierenambu-

lance Utrecht, telefoonnummer 030-2731600. 

-  Een aangereden ree is te melden bij de politie, telefoonnummer 0900-

8844. De politie neemt vervolgens contact op met de coördinator van 

de Stichting Valwild Utrecht. 

-  Bij grotere dieren zoals paarden, koeien, schapen, pluimvee en der-

gelijke geldt een afzonderlijke procedure. De eigenaar van het dier 

moet zo spoedig mogelijk aangifte doen bij Rendac op werkdagen 

tussen 08.00 en 18.00 uur op telefoonnummer 0900-9221. Rendac 

haalt kadavers en slacht bijproducten op die uit ethisch maatschap-

pelijke overwegingen, of uit oogpunt van volksgezondheid op voor-

geschreven wijze onschadelijk gemaakt moeten worden. Die worden 

vervolgens worden vernietigd. 

-  Spoedmeldingen zoals brand op veebedrijven zijn door te geven via 

telefoonnummer 033-286 43 51, ook buiten kantoortijden.

Dit geweldige seniorenstel Baco en Binky van 10 en 11 jaar zoeken een 

huis zonder kleine kinderen en katten maar met hele lieve mensen. Ze 

zijn gek op wandelen, spelen met een balletje en vooral op elkaar. Baco 

krijgt tegenwoordig glucosamine om zijn iets oudere lijf te ondersteunen 

en daar doet hij het super op, verder krijgen ze geen medicijnen. Ze kun-

nen goed mee in de auto, maar kunnen ook best een paar uurtjes per 

dag alleen zijn.Ongelofelijk maar waar; ze zijn nog steeds op zoek naar 

een nieuwe familie, ze zitten immers al veel te lang bij ons in het asiel.

www.dierentehuiszeist.nl / Tel: 0343-491231

Diervoeding en toebehoren

Makkelijk bestellen

Thuisbezorgd of op locai e in de regio

Bel, app of sms 06 400 99 430

Maertensplein - Maartensdijk
Angélique Vlug-Gringhuis

Gediplomeerd gedragstherapeut
voor kat én hond

www.katenhondgedragscoaching.nl

030-2981682

info@katenhondgedragscoaching.nl

Dierenkliniek Bilthoven

H.C.M. van Bekhoven

Dierenarts

Van Dijcklaan 1
3723 CE Bilthoven

tel. 030 - 228 60 91
www.dierenartsvanbekhoven.nl

spreekuren: ma t/m vr 09.00 - 19.00 uur
Behandeling volgens afspraak

Inloopspreekuur: ma-wo-vr 09.30 - 10.00 uur

Asieldier
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Pechkat van de maand
Dit is Salto, alias Sal. Salto is een 

stoere bink die graag buiten komt. 

Hij en de buurkatten zijn het niet 

altijd met elkaar eens en waar-

schijnlijk ook deze keer niet. 

Salto kwam bij ons op afspraak om-

dat hij erg last had van zijn rechter-

voorpoot. Hij wilde er niet op staan 

en het deed hem erg veel pijn bij 

aanraking. Toen Salto bij ons was, 

hebben we hem eerst helemaal na-

gekeken. Wat ons opviel was een 

wondje op poot en dat het pootje 

dik en pijnlijk was. Bij het voe-

len van de tenen leek de dieren-

arts toch een breuk te voelen. We 

hebben röntgenfoto’s gemaakt en 

daaruit bleek inderdaad dat er een 

teentje gebroken is. 

Arme Salto, wat een pech, want de behandeling van deze breuk is 6 we-

ken een spalk om en benchrust... We hopen op een spoedige genezing 

voor Salto!

Valerie - Dierenkliniek De Bilt

Wim is op 26 juni 1949 in IJsselstein 

geboren. Na de LTS, richting meubel-

maken, ging hij op 16 jarige leeftijd 

aan de slag in de woninginrichting. 

Hij doorliep verschillende aanvul-

lende vakopleidingen en verwierf de 

benodigde vaardigheden op dit ter-

rein. Als kinderen van de naoorlogse 

babyboom werden hij en zijn verloofde 

door de woningnood in IJsselstein e.o. 

belemmerd in hun wensen om een 

gezin te stichten. In 1971 verhuisden 

zij naar Aardenburg in Zeeuws Vlaan-

deren waar geen woningnood bestond 

en voldoende werk in de woninginrich-

ting was te vinden. Voor de opleidings-

mogelijkheden van de kinderen zijn zij 

in 1989 weer teruggekomen naar de 

provincie Utrecht en vestigden zich in 

Bilthoven. Wim is tot zijn vervroegde 

pensionering in 2011 in de woningin-

richting o.a. bij Van der Kuil en Broek-

man werkzaam geweest.

Sport

Door een aangeboren hartafwijking 

mocht hij geen veldsport beoefenen 

en ging op zevenjarige leeftijd bij de 

damclub Zenderstad in zijn geboor-

teplaats IJsselstein spelen. Voor zijn 

vertrek in 1971 naar Aardenburg was 

hij 1e bordspeler. In Zeeuws Vlaande-

ren waren er minder mogelijkheden 

om de damsport te beoefenen. Wel 

heeft hij na 10 jaar nog een 2e plaats 

bereikt op het Zeeuws kampioen-

schap dammen in Serooskerke. Ook 

beoefent hij sinds 35 jaar de bridge-

sport en is in 1989 lid geworden van 

de Bridgeclub Bilthoven en in 1993 

van Bridgeclub Concordia. Hier was 

hij wedstrijdleider tot aan de fusie met 

Bridgeclub 86 in 2005 en hanteert 

hij de laatste vijf jaar de voorzitters-

hamer. Sinds zeven jaar is Wim ook 

als vrijwilliger voor 2 maal 5 uur in de 

week werkzaam bij hospice Demeter. 

Hij verricht allerlei noodzakelijk tech-

nisch onderhoud in het gebouw

Fotograferen

Vanaf 1965 houdt hij zich uit liefheb-

berij bezig met fotograferen. Het be-

gon met familiekiekjes met een Agfa-

camera van het formaat 4 x 4 cm., 

waarbij iedere afdruk nog apart ont-

wikkeld moest worden. Al gauw ont-

stond de interesse in vakantiefoto’s 

en natuuropnamen. 

Door de aanschaf van een Russische 

Zenith kleinbeeldcamera en daarna 

een Japanse Yashica kon hij scherpe-

re opnamen en kleurenfoto’s maken. 

De Japanse Ricoh camera was zijn 

eerste spiegelrelex met verwisselbare 

lenzen. Hiermee kon hij groothoekop-

namen maken en portretfoto’s met 

externe belichting. In 2009 kocht hij 

zijn eerste Canoncamera en volgde 

een workshop macrofotograie bij 

Bart Booms. In 2010 is hij lid gewor-

den van de natuurgroep van de foto-

groep Bilthoven en omstreken.

Macrofotograie

Geboeid door de met het blote oog 

nauwelijks waarneembare kleine in-

secten in de vrije natuur is hij zich 

gaan toeleggen op het fotograferen 

van libellen, vlinders, kevers, maar 

ook de gewone huisvlieg. Vooral door 

het met veel geduld fotograferen van 

de kleinste lichaamsonderdelen van 

een insect, zoals de meestal zes po-

tjes, vleugels, twee voelsprieten of het 

facetoog van de huisvlieg, maakt Wim 

ons attent op de schoonheid van de 

natuur in onze directe omgeving.

De schoonheid van de insectenwereld 
door Koos Kolenbrander

Op woensdag 6 augustus jl. publiceerde De Vierklank voor het eerst opmerkelijk gedetailleerde foto’s van insecten, 

die Wim Westland voor zijn plezier in onze omgeving maakt. Vijf van zijn foto’s waren ook in de expositie van 55 

foto’s van leden in de traverse van het gemeentehuis te bewonderen. Wim maakt ons met zijn foto’s op vele prachtige 

zaken in de zeer kleine natuur attent waar je meestal gewoon aan voorbij loopt, omdat je het niet ziet of kunt zien. 

Wim’ s levensmotto: ‘Mensen, kijk 

alsjeblieft goed om je heen, want het 

is hier zo mooi. Het gaat mijn brein te 

boven’ (foto Henk van de Bunt).

Voorafgaand aan onze opening kunt u ook voor kleine huisdieren al een beroep doen op
onze mobiele dierenartsen of terecht bij een van de dependances in Utrecht, Breukelen of Oudewater.

24/7 BEREIKBAAR - TEL. 030 2540500

Tolakkerweg 157 – Maartensdijk – www.dkmidden.nl

kliniek voor gezelschapsdieren en ambulante kliniek voor paarden

VANAF MEDIO NOVEMBER GEVESTIGD IN MAARTENSDIJK

Dominique Morsink

Gezelschapsdierenarts

Anna Lagendaal

Erkend Paardendierenarts,

Gezelschapsdierenarts en 

Chiropractor

Renate Ottenheim

Erkend Paardendierenarts

en Gezelschapsdierenarts

Emma Hazeleger

Paardenarts en

Gezelschapsdierenarts

Marije Leijenhorst

Paraveterinair

Janine Koolhaas

Paraveterinair

Marije de Boer (Puck)

stagiare
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De gierzwaluwen die zomers in grote 

groepen zo luidruchtig de lucht vul-

len zijn inmiddels alweer op weg naar 

Afrika. Het zal niet lang meer duren of 

de ganzen maken hun opwachting. In 

grote groepen, vaak in een V-vormige 

formatie vliegend, arriveren ze uit het 

hoge noorden van Europa.

Vogels komen en vogels gaan. Dit 

verschijnsel, samengevat als de vo-

geltrek brengt ieder seizoen ook heel 

veel mensen op de been. Over heel 

Nederland verspreid, zijn er overal 

trektelposten. Het zijn vaste locaties 

waar enthousiaste vogelaars bijeen-

komen om samen iets mee te pikken 

van de najaarstrek. 

Ook in De Bilt is er zo’n plek. Tegen-

over het restaurant De Biltse Hoek, 

aan de Utrechtseweg, begint de Ja-

cobsteeg. Wie het pad inloopt tot 

aan het bruggetje over de Biltse Grift 

komt daar iedere zaterdagochtend en 

meestal ook op woensdagochtend, de 

vogelaars tegen. Er wordt zo goed mo-

gelijk geregistreerd wat er langs vliegt. 

Het soorten-aanbod wijzigt zich voort-

durend: de gele kwikstaarten trekken 

in augustus al weg , vinken en kepen 

pieken in oktober en de kramsvogels 

komen vooral in november door. Het 

is iedere telling weer anders. Ga ge-

rust een keer kijken. Speciale kennis 

is niet vereist.

(Anton Schortinghuis)

De najaarstrek boven de Bilt
Vogels maken het hele jaar door deel uit van onze woonomgeving. Toch zijn het niet steeds dezelfde vogels die in 

uw tuin of over uw huis vliegen. 

Visarend: de grote trek is al een beetje voorbij (augustus/september) maar is 

bijv. in de Westbroekse Zodden in deze tijd te zien (als je je best doet en een 

beetje geluk hebt). Er blijven steeds meer visarenden in NL overzomeren, 

maar ze vormen nog geen broedparen.

Een dominante hengst die meteen 

naar voren springt en vecht voor zijn 

kudde op het moment dat er dreiging 

ontstaat is net zo van belang als de 

merrie die de veulens verzorgt en 

opvoedt of de merrie of hengst die 

in staat is water- of voedselbronnen 

op te sporen als er een tekort (crisis) 

heerst. Hiërarchie-sociale status- is 

voor paarden van levensbelang maar 

staat altijd in dienst van het hoogste 

doel van de kudde namelijk (over)

leven! Persoonlijke macht, status, 

bezit (of te wel het ego) doet er niet 

toe, sterker nog: dat kan de kudde 

in gevaar brengen. Als de dominante 

hengst vanuit zijn ego zou werken, 

zou hij waarschijnlijk willen laten zien 

dat hij de kudde ook kan leiden. Maar 

zijn gedrag kan intimiderend zijn voor 

de anderen, waardoor die zich terug-

trekken en hun taak -het verzorgen 

van de veulens of het zoeken naar 

eten- niet meer goed uitoefenen. Of 

hij raakt de focus op het beschermen 

van de kudde kwijt. De leidende mer-

rie zal niet meteen naar voren treden 

op het moment dat een bedreiging de 

kudde benaderd; daar stuurt zij haar 

verkenners op af zodat ze zelf het gro-

tere geheel- de visie- in de gaten kan 

houden.  

De sterkste of zwakste schakel van 

de kudde is niet zozeer een individu, 

maar een resultaat van de combina-

tie van verschillende elementen die 

essentieel zijn voor het behalen van 

het hoogste doel: elkaar vertrouwen,  

open communicatie, commitment, 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en 

focus op het resultaat. Hier kunnen 

vele teams heel veel van leren. 

Een kudde is een prachtig voorbeeld 

van een effectief en eficiënt werkend 

team. Daarom worden paarden ook 

in coachingstrajecten ingezet. Zowel 

voor individuen als voor teams. Ze 

vormen de perfecte spiegel.

(Liesbeth Schippers

- Buitengewoon Coaching)

De kudde als spiegel
Wanneer je een kudde paarden aandachtig observeert – denk aan de Nederlandse ilm De Nieuwe Wildernis - zie 

je het fysieke bewijs van ‘het geheel is meer dan de som der delen’. De kudde opereert als één lichaam, waarbij 

ieder individu zijn of haar eigen plek, rol, taak en kwaliteiten heeft. De een is niet belangrijker dan de ander.  

Diervoeding thuis bezorgd

In februari van 2013 werd de vestiging van Wim’s dierenspeciaalzaak 

door brand verwoest. Klanten kunnen nog terecht op de vestiging aan 

het Maertensplein in Maartendijk, maar kunnen ook telefonisch bestel-

len. Met deze vrachtwagen levert Wim in de regio diervoeders, bodembe-

dekkers en anderen benodigdheden zowel aan huis als op de gewenste 

locatie.

Pechpony van de maand

Dit is de 13 jarige sportpony Wesley. Wesley raakte geblesseerd tijdens 

het cross-onderdeel van een eventing wedstrijd in Noord-Holland. Van 

het ene op het andere moment kon hij bijna niet meer steunen op zijn 

linker voorbeen. Wesley moest onmiddellijk stoppen in het parcours en 

de plaatselijke dierenarts heeft hem direct onderzocht. Tot zijn verbazing 

constateerde hij een gescheurd bloedvat in de knieholte van de linker 

voorknie; een zeldzame blessure. De bloeding was ontstaan zonder dat 

er een wond op het been zat en het is een raadsel waarom het bloedvat 

zomaar was gescheurd. De dierenarts ter plekke heeft meteen een druk-

verband aangelegd om meer zwelling te voorkomen en om het bloed-

vat dicht te drukken. Na een week in het verband en absolute rust ging 

het een stuk beter met Wesley en was de kreupelheid bijna helemaal 

verdwenen. Wesley mocht naar huis en werd voor verdere behandeling 

en controles door ons bezocht. Via echograie controleren we het been 

en houden we het herstelproces in de gaten. Met ontstekingsremmers, 

vochtafdrijvers en rust lijkt het nu de goede kant op te gaan. Wesley lijkt 

zich te hebben overgegeven aan het revalidatieproces wat een positieve 

uitwerking zal hebben op zijn herstel. Hopelijk zien we Wesley in het 

nieuwe seizoen weer volop in de sport meedraaien.

Renate Ottenheim - Dierenkliniek Midden Nederland

Waarom ontwormen 
Een huisdier kan er gezond uitzien en toch wormen hebben. 

Wormen kunnen onder andere leiden tot overgeven, diarree, 

gewichtsverlies of lusteloosheid bij uw huisdier. Wat veel 

baasjes niet weten, is dat huisdieren ook infecties kunnen 

overbrengen op mensen via de wormeitjes. Kinderen, 

ouderen en mensen met een zwak immuunsysteem lopen 

het meeste risico. Ontworm uw hond of kat 4x per jaar. Ook 

in het belang van uw gezin. 

Henny Zandbergen, Zandbergen Dier & Tuin

Pensionstalling vanaf  € 320,-
- overdekte binnenrijbaan 20 x 40 m

- all weather buitenrijbaan 20 x 60 m

- overdekte stapmolen

- overdekte longeerkraal

- overdekte spuitplaats koud/warm water

Eikensteeg 11a, 3738 LD Maartensdijk

Tel. 06 54753516  |  www.stalarends.nl

Krabpalen

klein nú 12,50
groot nú 22,95

Div. kleuren



Tapijt

Vinyl

Marmoleum

Gordijnen

Vitrage

Lamellen

Jaloezieën

Zonwering

Horren

Laminaat

Plankenvloer

PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak

T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering
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‘U heeft altijd te maken met
verdriet; dat moet zwaar zijn...’

Ik maak het vaker mee, dat ik
aangesproken word op de 
droevige kant van mijn werk. 
Hoewel verdriet niet met 
verdriet te vergelijken is, zijn 
er situaties waarin je je als 
uitvaartverzorger machteloos 
voelt. De ene situatie grijpt je 
meer aan dan de andere. En 
zo komt het ook voor dat je
je eigen verdriet voelt, 
doordat je iets meemaakt 
dat je zelf ook hebt ervaren. 
Ik praat er daarom veel over 
met mijn omgeving.

“Ik zou niet altijd met de 
dood te maken kunnen 
hebben”, zei iemand tegen 
me. Toch heb ik vooral ook 
te maken met het leven. Het 
leven van nabestaanden, dat 
verder gaat na een overlijden. 
Maar ook met het leven dat 
de overledene geleefd heeft. 
Vorige week werd dat beves-
tigd tijdens een afscheids-

Na een bijzondere afscheidsbijeenkomst werd de familie gecondoleerd door 

belangstellenden in de koffiekamer van het crematorium. Er kwam een meneer op me

af die dit tegen me zei. Het leek of hij met me te doen had en hij keek bezorgd.

dienst in de aula van een 
crematorium. De overledene 
had een grote familie en 
hij had een lange zakelijke 
carriëre gehad. Er waren veel 
belangstellenden. Vooraf heb 
ik met de familie een draai-
boek samengesteld, waarin 
muziek en sprekers op elkaar 
zijn afgestemd. En daarom 
werd de afscheidsdienst 
geen aaneenschakeling van 
“een plaatje en een praatje”, 
maar een verhaal. De spre-
kers hadden elk een eigen 
invalshoek om de overledene 
te herdenken: ouderschap, 
vriendschap en collegialiteit. 
Ze vulden elkaar prachtig aan 
en de muziek zorgde voor 
de verbinding. Het verhaal 
vertelde het leven van de 
overledene, maar óók het 
leven van de nabestaanden.

Mijn werk is heel dankbaar: ik 
heb het gevoel dat ik iets kan 

bijdragen op het moment dat 
een ander dat nodig heeft. 
Een bijdrage aan afscheid, in 
alle rust en met alle tijd die 
daarvoor nodig is. En dat voelt 
allerminst zwaar.

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

Mijn werk is heel dankbaar: ik 
heb het gevoel dat ik iets kan 

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

Open middag
maandag 6 oktober 14.30 - 15.30

Loop binnen en maak kennis met ons onderwijs

Weltevreden 6, De Bilt  030-2210430 info@zonnewieldebilt.nl 

Vrijeschool De Bilt
het Zonnewiel

De donatie van 18.000 

euro voor de koelbus 

is opgebracht door 

Emmaus Bilthoven en 

niet door Emmaus De 

Bilt zoals wij vorige week 

abusievelijk meldden.

Rectifi catie over de koelbus 

Een verrassend assortiment 
tassen en shawlsDe nieuwe herfst- en

wintercollectie is binnen!

Opvallend zijn de ‘double-faced’-shawls. Deze shawls hebben geen binnen- 
en buitenkant, maar zijn op twee verschillende manieren te dragen. 

Trendy, sjiek of stoer... 
Er is voor iedereen wat bij!

Kom snel langs!Parkeren voor de deurWij 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
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Hulp bij mobiel, tablet enz.

Vanaf 1 okt. is er weer de moge-

lijkheid om ondersteuning te 

krijgen bij het gebruik van uw 

mobiele telefoon, iPod, tablet, 

iPad of laptop e.d. Wekelijks is er 

dan de gelegenheid een afspraak 

in te plannen bij een tweetal jon-

geren, die graag hulp bieden bij 

bijvoorbeeld een smsje versturen 

of het werken met een tablet. Het 

is niet bedoeld voor reparaties of 

lessen. De kosten zijn 1 euro. Er 

zijn mogelijkheden om 15.30 u en 

16.00 u Info en aanmelden; Ser-

vicecentrum de Bilt, Debijeweg 

1 in De Bilt, 030-7440595 of ser-

vicecentrumdebilt@mensdebilt.nl 

SP opent meldlijn 

De Biltse SP heeft vanaf maan-

dag 22 sept. een eigen meldlijn 

in gebruik. Hier kan elke inwo-

ner een melding doen waar hij 

of zij tegen aan loopt. De focus 

van de meldlijn zal voornamelijk 

liggen op de veranderingen in 

de zorg, maar andere onderwer-

pen zijn uiteraard mogelijk. De 

meldlijn is te bereiken via tel 06 

82086624 en is alleen bereikbaar 

op maandag en woensdag van 

19.00 tot 21.00 en op dinsdag 

van 14.00 tot 16.00 uur. 

‘Omarm de Natuur’

Vrijdag 3 oktober organiseert de 

Utrechtse Biologen Vereniging 

(UBV) ter ere van haar negen-

tig jarig bestaan het evenement 

‘Omarm de Natuur’. Het eve-

nement zal plaatsvinden vanaf 

16.00 tot 20.00 uur op Land-

goed Beerschoten in De Bilt en 

bestaat uit meerdere onderdelen: 

een markt met stands van ver-

schillende natuurorganisaties en 

kraampjes waar eten verkocht 

wordt met een duurzaam karak-

ter, een recordpoging boomknuf-

felen, een loterij en een discus-

sie met als thema natuurbehoud 

en duurzaamheid. De opbrengst 

van het evenement gaat naar een 

fonds van stichting Trésor.

Het fonds richt zich op onder-

zoek en onderwijs en wordt 

gebruikt om jongeren het gebied 

te laten bezoeken en voor het uit-

voeren van hieraan gerelateerde 

projecten.

Locatie: Landgoed Beerschoten 

– Holle Bilt 6 in de Bilt; voorbij 

de parkeerplaats van de Biltsche 

Hoek linksaf.

Cursus Foto bewerken

Heeft u dat nu ook wel eens? 

Wilt u een foto afdrukken of 

gebruiken in een fotoalbum en 

staat er net nog een arm of been 

op van een vreemde. Of uw foto 

is net iets te licht of te donker. 

In deze cursus van vier donder-

dagmiddagen leert u uw foto’s 

net dat beetje extra mee te geven 

waardoor hij er mooier uitziet. 

Enige kennis van Windows is 

een vereiste voor deze cursus. 

Cursusdata 2,9, 16 en 30 okto-

ber van 14.00 – 16.00 uur. Deze 

cursus wordt gegeven in samen-

werking met SeniorWeb. Meer 

informatie over deze cursus op 

bibliotheek.ideacultuur.nl web-

site of bij mevr. C. Heerschop 

030 2299003. 

Douwe Egberts feliciteert 
Hoogvliet met haar titel!

1:  Maak tussen 1 en 7 oktober een foto van uw kassabon met een bestedingsbedrag 
van minimaal € 25,00.

2:  Mail deze foto met uw gegevens naar: winactie@hoogvliet.com.

3:  Uit alle inzendingen worden 100 winnaars geselecteerd. 
Kijk voor de actievoorwaarden op www.hoogvliet.com/winacties.

Win één van de 100  Senseo® apparaten!Win één van de 100  Senseo100!

Douwe Egberts 
Koffi e of koffi ebonen
Alle pakken of zakken van 500 gram
3 pakken
van: 14.37 - 15.87

voor: 9.58 - 10.58

Actie is geldig van woensdag 1 t/m dinsdag 7 oktober 2014

Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt.
Kijk snel op www.hoogvliet.com.

...daarom

Hoera!
Dankzij uw stem is Hoogvliet uitgeroepen tot 

de beste supermarkt van Nederland. 

Een titel om trots op te zijn!

Stem nog 1x op ons 

voor de titel Beste winkel 

van Nederland! 

Scan de code of ga naar 

beste winkelketen.nl/hoogvliet
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En dat vieren wij...
Bij aankoop van 500 gram naar keuze van Boerenkaas

GRATIS:
1 liter Boeren melk Of Karnemelk
Geldig van 1 t/m 11 oktober

 

100 ste Foodspecialiteitenwinkel gecertiiceerd
Op 26 augustus is na een controle het 100ste kwaliteitscertiicaat uitgereikt aan John’s Brood & Kaas 

Specialiteiten. De heer De Ruig heeft bewezen dat hij aan de eisen voldoet die gesteld worden door  

de Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland (KDWN).

De Stichting Kaas- en Delicatessenwin-

kels Nederland (KDWN) is een initiatief 

van het Vakcentrum, de brancheorgani-

satie voor zelfstandige detaillisten in de 

foodsector en de fastmoving consumer 

goods. Met het opstellen van een trans-

parante self-audit checklist stelt de stich-

ting KDWN ondernemers in staat om 

de kwaliteit van de bedrijfsvoering te 

verbeteren. Op het moment dat de speci-

aalzaakondernemer aan de gestelde eisen 

voldoet kan hij zich aanmelden om in 

aanmerking te komen voor een certii-

caat. De door de ondernemer ingevulde 

lijst wordt door een onafhankelijke con-

troleur in de betrokken winkel gecheckt 

en pas na zijn goedkeuring wordt de win-

kel gecertiiceerd. In Nederland zijn on-

geveer 900 foodspeciaalzaken (= kaas-, 

noten-, en delicatessenwinkels), die zich 

met hun assortiment en kwaliteit richten 

op de consument die (kwaliteits-)bewust 

inkoopt. Met de breedte en de diepte van 

het assortiment, deskundig en betrok-

ken personeel, hoogstaande kwaliteit 

van de producten en goede product- en 

klantenkennis onderscheiden de food-

speciaalzaken zich van andere aanbieders 

richting consument. Dit betekent dat ze 

zich blijven scholen en verbeteren om de 

consument op de juiste manier te kunnen 

helpen bij het aankoopproces. Met het 

certiicaat bewijst de ondernemer te vol-
doen aan de eisen die een consument mag 

stellen aan een foodspecialiteitenwinkel 

op het gebied van hygiëne, inrichting, 

wettelijke normen, productkennis, assor-

timent, gastvriendelijkheid en uitstraling. 

Open middag bij 

Het Zonnewiel

Het Zonnewiel in de Bilt geeft vrijeschool-onder-

wijs. Vrij in de betekenis van onbevangen leren 

met hoofd, hart en handen. De aangeboden lesstof 

sluit aan bij de beleving en ontwikkeling van kin-

deren.

Met veelzijdige onderwijs willen Het Zonnewiel 

graag de talenten en behoeften van elk kind on-

dersteunen en stimuleren. Er worden verschillende 

werkvormen aangeboden; klassikale lessen en in-

dividueel werken aan de lesstof op eigen niveau 

(gedifferentieerd). Ook het coöperatief leren komt 

aan bod. Naast reken- en taalonderwijs is er ruimte 

voor het samen beleven van muziek, schilderen, 

vertellingen en bewegingsonderwijs. Met een dui-

delijke structuur en dagindeling weten de kinderen 

waar ze aan toe zijn. 

De kleuters hebben een eigen groene speelplaats. 

Daarnaast worden verhalen verteld, gezongen, ge-

knutseld en gegeten. Spelenderwijs leren ze in een 

veilige omgeving veel van elkaar. Met speelgoed 

van natuurlijke materialen doen ze échte ervarin-

gen op. ’t Zonnewiel werkt nauw samen met Kin-

dercentrum Weltevreden: kinderopvang van 0-4 

jaar en naschoolse- en vakantieopvang.

Het Zonnewiel is rustig en groen gelegen op 

Weltevreden 6 in De Bilt. De open middag is op 

maandag 6 oktober van 14:30-15:30. Kijk voor 

meer informatie op www.zonnewieldebilt.nl

Willemieke van Maanen

Nieuweweteringseweg 139 • 3737 MG Groenekan
www.landwinkeldegroenekan.nl

willemieke@landwinkeldegroenekan.nl
Ma:12.30-18.00 • Di t/m Vr: 9.00-18.00 • Za: 9:00-17:00 

Kerstpakketten show.
Sfeervolle kerstpakketten.

Wilt u uw relaties en medewerkers verrassen met 
een sfeervol kerstpakket? Zoekt u een cadeau 
passend bij uw bedrijf? Dan bent u bij ons op het 
juiste adres! Een kerstgeschenk is een mooie 
gelegenheid om uw waardering voor uw 
medewerkers te onderstrepen en uw relaties te 
bedanken voor de samenwerking.

Daarom moet het een feestelijk en representatief 
cadeau zijn. Wij doen dat graag samen in overleg 
met u. 

Daarom nodigen wij u vrijblijvend uit om kennis 
te maken met onze kerstpakketten en producten 

op: DONDERDAG 2 OKTOBER en VRIJDAG 10 

OKTOBER van 18:00 uur tot 21:00 uur. Onder 
het genot van een hapje en een drankje. U bent 
van harte welkom.

(lukt het u niet tij-

dens deze avon-

den, ook tijdens de 

openingstijden van 

de winkel heeft u 

de mogelijkheid 

om te kijken).
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Week van de Opvoeding 
Ruim 2,5 miljoen Nederlanders zorgen dagelijks voor hun gezin. Misschien wel de meest 

uitdagende en zinvolle bezigheid die er is. Een taak die bestaat uit plezier maken en doorzetten, 

uit geluk en stress, uit genieten en geduld oefenen. Dat alles komt samen in ‘ Ik tel tot tien’ , 

motto voor de Week van de Opvoeding 2014.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin 

De Bilt (CJG) organiseert allerlei 

activiteiten in het Lichtruim op het 

Planetenplein in Bilthoven. Cen-

traal staan de ontmoeting en uitwis-

seling tussen ouders, medeopvoe-

ders, kinderen en jongeren. 

Bij het dagelijks opvoeden en op-

groeien hebben vaders en moeders 

op verschillende manieren met (af)

tellen te maken. Een eerste associa-

tie bij tot tien tellen is ongetwijfeld 

je geduld bewaren. Want hoe lief, 

leuk, gezellig of grappig je zoon of 

dochter ook is, soms is je geduld op 

en tel je tot tien. 

Ontmoeting

Met ‘Ik tel tot tien’ kun je alle kan-

ten op. ‘ ’Ik tel tot tien’ geeft direct 

gespreksstof’ , aldus Jacqueline van 

Rijn, projectleider vanuit het Neder-

lands Jeugdinstituut. ‘ Je denkt snel 

aan een eigen opvoedsituatie waar-

bij je tot tien hebt geteld. Maar je 

kunt ook denken aan speelmomen-

ten met je kind: ‘…wie niet weg is, 

is gezien!’ Of aan hoe druk je als 

ouder bent: het gevoel dat je soms 

tien dingen tegelijk aan het doen 

bent.’ Jan Willem Roseboom, van-

uit de Family Factory nauw betrok-

ken: ‘De komende maanden laten 

we zien hoe veelzijdig het motto ‘Ik 

tel tot tien’ is. Met als grande inale 
de Week van de Opvoeding. Een 

fenomeen waar ontmoeting tussen 

ouders, mede-opvoeders, kinderen 

en jongeren centraal staat.’ 

WP-ilm in de prijzen
Ook dit jaar werden weer veel ilms, gemaakt door leerlingen van middelbare scholen uit heel 
Nederland, ingezonden naar het Nationaal Filmfestival voor Scholieren. In totaal werden er 

drie ilms van de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven genomineerd.
 

Op maandag 15 september werd 

tijdens het gala van het Nationaal 

Filmfestival voor Scholieren in Le-

lystad bekend gemaakt dat de ilm 
Xenos de eerst prijs kreeg in de ca-

tegorie 1-minuutilm onderbouw. 
De 1-minuut ilm gaat over een 
meisje dat wordt achtervolgd. 

Tevens was Xenos de beste inzen-

ding in alle categorieën uit de pro-

vincie Utrecht, wat inhoudt in dat 

ze een dag mee mogen lopen met 

het video-productiebedrijf Talmon 

in Bilthoven. Als klap op de vuur-

pijl mogen twee werkers van het 

groepje waarschijnlijk naar Grie-

kenland voor een ilmfestival. 

Burendag op de Bosbergschool
Op 27 september vierde Nederland voor de negende keer Burendag. Voorgaande jaren was het 
steeds een groot nationaal feest. In 2013 deden in heel Nederland ruim 1 miljoen mensen mee. 

Samen ondernamen zij allerlei activiteiten die de buurt leuker maakten en hen nader tot elkaar 

brachten. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en 
wordt ieder jaar in het vierde weekend van september gevierd. 

Ook in Hollandsche Rading deed 

men mee. Samen met de ‘buren’ - 

vaak ouders ging men aan de slag 

in de schooltuin. Het schoolplein 

werd onder handen genomen en er 

werd een waterslang en elektraka-

bel ingegraven. Door de toegezeg-

de nieuwe moestuingrond van de 

gemeente krijgt de Bosbergschool 

een mooie belevings- en produc-

tietuin. De directeur van de school 

Ronald de Moor staat te glunde-

ren: ‘Wat een betrokkenheid onder 

‘onze buren’. 

Uitdagingen

De volgende uitdaging is een lemen-

oven met de leerlingen maken en de 

Moor zou graag de cursus imker wil-

len volgen, om een bijenkast op het 

dak van de school te zetten: ‘Hoe gaaf 

zou het zijn om samen met groep 8 

ons eigen bijenvolk te verzorgen’.

De buren-werkers nemen het er 

even van.

Deze ilm werd door vier scholieren van de Werkplaats gemaakt: v.l.n.r. 
Norine van Andel, Bloeme Eliasberg, Julie Carlier en Micky Labrèche. 
[foto Henk van de Bunt]

Paddenstoelensafari
Utrechts landschap organiseert in samenwerking met het IVN De Bilt 

een leuke en leerzame middag voor kinderen van 6 t/m 10 jaar waarbij 

op zoek gegaan wordt naar de grootste, zeldzaamste, lekkerste en de 

giftigste paddenstoelen. Woensdag 8 oktober van 14.00 tot 16.00 uur. 

Kosten: 3,50 uur per kind; met U- of beschermerspas 2,50 euro. Aan-

melden kan alleen per e-mail tot en met zondag 5 oktober: KinderNa-

tuurActiviteiten@gmail.com. Het maximum is 10 kinderen per middag. 

Bij minder dan 4 aanmeldingen gaat de middag niet door. Infocentrum 

Beerschoten, De Holle Bilt 6, De Bilt.

•  Workshop ‘Helpen met huiswerk’ op maandag 6 oktober, bestemd 
voor alle ouders van leerlingen in de eerste of tweede klas van het 

Middelbare Onderwijs.

•  Kind & kofie, ontmoeting met andere ouders op maandag 6 oktober. 
Onder het genot van kofie/thee kan men ervaringen uitwisselen en 
kunnen kinderen spelen.

•  Thema-avond ‘Positief Opvoeden’ op woensdag 8 oktober. Een the-

ma-avond/workshop voor ouders met kinderen op het basisonderwijs.

•  Theatergroep ‘ Horizon’ over Pesten en Cyberpesten op donderdag 9 
oktober. Voor ouders met kinderen op de middelbare school. 

•  Workshop Zelfverdediging / Dans op vrijdag 10 oktober. Zingen, 
lachen, dansen en bewegen staan centraal bij de workshop van het 

Jongerenwerk van MENS

 Kijk voor meer informatie en activiteiten op: www.cjgdebilt.nl.

Gratis proelessen muziek
Naast de instrumentale en vocale lessen zijn er bij Kunstenhuis Biltse 

Muziekschool diverse voorbereidende en instrumentale cursussen voor 

jonge kinderen. Voor twee daarvan zijn binnenkort gratis proelessen.

Bij de cursus ‘Fluiten met visjes’ kunnen kinderen een proeles volgen 
op woensdag 8 oktober van 14.30 tot 15.15 uur. De cursus is bestemd 

voor kinderen van 5 jaar en leert spelenderwijs blokluit spelen. Lang-

zaam veranderen de visjes in noten en al spelend, dansend en zingend 

resulteert dit aan het einde van de cursus in een heus ‘Diploma voor de 

linkerhand’! 

Ben je wat ouder en houd je veel van muziek dan is er de cursus Mu-

ziekids II. Deze cursus is bestemd voor kinderen vanaf 8 jaar. In de 

wekelijkse lessen wordt veel gezongen en gemusiceerd. Met allerlei 

instrumenten wordt kennis gemaakt, zodat er aan het eind van het cur-

susjaar een weloverwogen instrumentkeuze kan worden gemaakt. Deze 

proeles wordt gegeven op maandag 6 oktober van 15.40 tot 16.40 uur.
U bent met uw kind(eren) welkom bij Kunstenhuis Biltse Muziek-

school, Planetenplein 2, Bilthoven. Voor meer informatie: tel. 030 

2283026 of kijk op www.kunstenhuis.nl.

‘Diploma voor de Linkerhand’

EHBO cursus 
Iedereen kan leren op een verantwoorde manier eerste hulp te verlenen. 

De EHBO vereniging De Bilt/Bilthoven start op 6 oktober om 19.30 

uur (vanwege het aanmelden) een nieuwe basis cursus EHBO. Hartre-

animatie en de bediening van de AED (Automatische Externe Deibril-
lator) maken deel uit van deze opleiding.

De cursus wordt gegeven op 

maandag van 19.45 tot 22.00 

uur in de Kees Boekehal, Kees 

Boekelaan 18 te Bilthoven. In 8 

lessen worden theorie en de vaar-

digheden aangeleerd. De cursus 

wordt afgesloten met  een examen 

voor een erkend diploma van het 

Oranje Kruis. Afhankelijk van 

de ziektekostenverzekering kun-

nen de opleidingskosten worden 

gedeclareerd. Voor verdere infor-

matie: www.ehbodebilt.nl of bij 

het aanmeldingsadres van secr. 

Maud Timmer (voor 2 oktober) 

info@ehbodebilt.nl.

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie
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Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Aanbiedingen geldig van 1 t/m 8 oktober 2014 

Hondenstandaard 

Kippenpoten 

Spaans  

KC kattenbakvulling 

43,95 

Groenekanseweg 9, 3737 AA Groenekan, Tel: 0346-211213 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.00-18.00 uur. Zaterdag: 9.00-17.00 uur 

2,95 

Konacorn 

Gemengd                     

Konijnenvoer 

1,80 

Zak 2.5 kilo 

10,50 

Zak 3 kilo 
Lam & rijst 

5,99 

Greenfield 

Adult Brokken 

Incl 2 rvs eetbakken van 25cm  Ø 

Zwart of zilver 

Aktieprijs 

9,99 

Softymix 
Lekkere zachte snackjes 

voor de hond 

2,59 

Emmertje 500 gram 

5,99 

Popup Zak opvouwbaar 

2,50 
  7,99 

Zak 15 kilo 

Hippostar 

\Kruidenmuësli 

4,99 

Normaal 8,15 

Voor: 

3,99 

Zak 25 liter 

Max. 2 per klant 

Max. 2 per klant 

Van 7,98 
Voor: 

11,95 

Groen Gazon  

in het in het najaar! in het  

Bij aankoop van 1 zak DCM Gazonmeststof  

voor het najaar 10 kg   

50 % korting   

op 1 zak DCM Groenkalk 20 kg 

Konacorn 
Kattenbrokjes 

zak 3 kilo 

= 252525,5925  

Voor tuinafval      

55cm hoog, 65cm Ø 

1.  

zak 200 gram 

Normaal 3,95 

Gedroogd en gepoft 

hondensnack 

Zang Veredelt 
viert 130 jaar zangplezier

door Martijn Nekkers

De Koninklijke Biltse zangvereniging Zang Veredelt bestaat 130 jaar. Op 4 oktober is er daarom 

een lustrumconcert onder het motto 130 jaar zangplezier. Die titel dekt precies waar het al jaren 

om gegaan is. Plezier hebben in het zingen van een breed repertoire maar dan met elkaar. 

Met voorzitter Jitte Roosendaal kijken we terug op al die jaren.

‘Sinds 1959, toen we 75 jaar be-

stonden, zijn we Koninklijk ge-

worden’, vertelt Roosendaal. ‘Dat 

vonden we toen wel heel erg mooi. 

Maar je gaat er echt niet beter van 

zingen hoor!’ De vereniging werd 

in 1884 opgericht door de Biltse 

hoofdonderwijzer van de openbare 

gemeenteschool Pieter van Leeu-

wen. Het aantal leden heeft altijd 

sterk gevarieerd, tussen de 20 en de 

100. Momenteel bestaat het koor uit 

zo’n 40 leden. Dat aantal blijft al 10 

jaar stabiel. De jongste zanger is 52 

en de oudste 85. 

Geen bijzondere eisen

Roosendaal, die zelf tenor is: ‘Er 

zijn geen bijzondere eisen om 

mee te mogen doen. In principe 

is iedereen welkom. Je hoeft niet 

voor te zingen. Je moet wel enigs-

zins de zangkunst machtig zijn. 

De dirigent, de uit Parijs afkom-

stige Jean-Pierre Gendrault, die 

sinds 2001 het koor leidt, waakt 

daar over. Het sociale aspect is 

bij ons heel belangrijk.’ Echte 

ambitie om uit te groeien tot een 

koor van hoog niveau heeft het 

koor niet. Zang Veredelt is voor-

al ook een gezellige vereniging. 

Meer leden zijn welkom. En dan 

vooral, zoals bij ieder koor, man-

nelijke stemmen. De concurrentie is 

echter groot. In de gemeente De Bilt 

zijn zo’n 20 koren actief. Roosen-

daal: ‘Tegenwoordig worden men-

sen toch wat minder gauw lid van 

zoiets als een zangkoor. Er zijn zo 

veel andere dingen op allerlei ge-

bied te doen.’ Hij herinnert zich nog 

dat de TV in de zestiger jaren op 

grote schaal in de huiskamers ver-

scheen. Het aantal koorleden liep 

daarna sterk terug. Maar dat feno-

meen deed zich niet alleen voor bij 

koren, maar ook bij amateurorkes-

ten.

Breed repertoire

Ieder donderdagavond oefent Zang 

Veredelt. Het repertoire is heel di-

vers. Klassiek, volksmuziek, reli-

gieus, modern. Zo zingt men bij-

voorbeeld ook bewerkingen van 

populaire popsongs. Eén keer per 

jaar geeft het koor een concert. 

Daarnaast werkt het ook altijd mee 

aan de dodenherdenking bij ge-

meentehuis Jagtlust en treedt men 

ook enkele keren per jaar op in ver-

zorgingshuizen. Regelmatig wordt 

er samengewerkt met muziekge-

zelschappen uit de regio. ‘We wil-

len met ons koor zo lang mogelijk 

doorgaan. We zijn eigenlijk pas 

op de helft’, zegt Roosendaal gek-

scherend. De mijlpaal van 130 jaar 

wordt dan ook nadrukkelijk gevierd. 

In die periode zijn we maar vier 

jaar niet actief geweest weet Jitte 

Roosendaal te vertellen. ‘Van 1941 

tot 1945 zijn we gestopt omdat het 

koor zich niet wilde aanmelden bij 

de verplichte ‘Kulturkammer’ die 

door de bezetter in het leven was 

geroepen. Na de bevrijding is het 

koor weer op de oude voet verder 

gegaan.’

Lustrumconcert 

Het concert waarmee het 130 jarig 

bestaan wordt gevierd vindt plaats 

op zaterdag 4 oktober in de Opstan-

dingskerk in Bilthoven aan de 1e 

Brandenburgerweg. Aanvang 20.00 

uur, zaal open om 19.30 uur. De Ko-

ninklijke Biltse Harmonie verleent 

met een achtkoppig ensemble ook 

haar medewerking net zoals de so-

praan Saskia Verhoeven en de pia-

niste Caroline Kuijpers. Tussen de 

programmaonderdelen door wordt 

de geschiedenis van het koor ver-

teld met behulp van beelden uit de 

historie. Na afl oop is er gelegenheid 
om nog een glaasje te drinken. De 

toegangskaarten zijn op de avond 

van het concert bij de zaal te ver-

krijgen. Meer op de website van het 

koor: zangveredelt-debilt.nl. 

Zang veredelt in 1924 toen het koor 40 jaar bestond.
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Vanaf 1 juni nieuw in het Dorpshuis Hollandsche Rading  
www.fysiohollandscherading.nl  035-2400299 

advertentie

Verdedigers zijn ook maar mensen
Op het prachtige nieuwe kunstgrasveld speelde SVM zaterdag in Bunnik waarbij SVM, gelet 

op het vorige seizoen toen beide ploegen nog in de derde klas uitkwamen, 

nog wat goed had te maken. 

De Maartensdijkers startten nog 

wel met overtuiging en goed com-

binatiespel. Het eerste kwartier 

kwam Bunnik er niet aan de pas en 

het wachten was op de terechte 0-1 

voorsprong. Werkelijk uit het niets 

kwam Bunnik op een 1-0 voor-

sprong door slordig verdedigen bij 

de bezoekers. Vanaf dit doelpunt 

streed SVM meer tegen zich zelf 

dan tegen het ook matig voetbal-

lende Bunnik.

Thee

Na de thee een geïnspireerder SVM 

dat een fout in de verdediging bij 

Bunnik door Tom Jansen direct af-

strafte. Bunnik antwoordde alweer 

drie minuten later, toen ditmaal de 

bezoekende verdedigers niet geheel 

vrijuit gingen. SVM liet het er niet 

bij zitten en kwam door een prach-

tige vrije trap van middenvelder 

Djoey Engel weer gelijk. SVM zette 

aan en ging op jacht naar de verdien-

de voorsprong. Volkomen onnodig 

hielpen de gasten de thuisploeg 

weer aan een voorsprong: Sjoerd 

Burgers maakte de overtreding en 

mocht de douche opzoeken. Keeper 

Stijn Orsel redde in eerste instantie 

fraai, maar was machteloos bij de 

rebound (3-2). Met een veldspeler 

minder gingen de Maartensdijkers 

achterin één op één spelen.

Wissels

Toen ook nog aanvoerder Diederik 

Hafkemeier geblesseerd van het 

veld ging speelde SVM de laatste 

10 minuten maar met 9 spelers; 

de toegestane drie wissels waren 

al verbruikt. Bunnik kreeg de kan-

sen maar benutte er slechts één 

van (4-2). Tom Jansen maakte de 

laatste minuten nog spannend met 

zijn doelpunt ( 4-3), maar verder 

liet Bunnik het niet komen. Door 

het gelijke spel van koploper HMS 

werden de verschillen op de rang-

lijst op dit moment niet onover-

brugbaar. SVM 2 verloor met 3-1 

uit bij Breukelen. Volgende week 

speelt SVM 1 thuis om 14.30 uur 

tegen het Utrechtse Voorwaarts.

Nova ongeschonden langs Fortissimo
Na het teleurstellende optreden van vorige week, gelijkspel tegen VIKO, kon Nova zich 

zaterdag revancheren tegen Fortissimo. Met een zorgwekkend goedgevulde ziekenboeg 

vertrok de selectie richting IJsselstein, waar alle ingrediënten aanwezig waren voor 

een aantrekkelijke korfbalmiddag; een heerlijk zonnetje, mooie accommodatie 

en een tegenstander om aan de zegekar te binden.

Nadat de reserves van Nova hun 

derde zege op rij binnen hadden 

gesleept, klonk het beginsignaal 

voor de eerste teams der beide ver-

enigingen. Geheel volgens plan 

viel de openingstreffer weer aan 

de kant van de tegenstander, de 

gelijkmaker liet niet lang op zich 

wachten. Nova wist in het vervolg 

van de eerste helft uit te lopen naar 

2-6, waarna het een korte fase de 

concentratie verloor. Fortissimo 

wist binnen vier minuten op ge-

lijke hoogte te komen; vier goals 

waarvan twee doorloopballen en 

een strafworp, een knap staaltje on-

zorgvuldig verdedigen. Op slag van 

rust werd alsnog een voorsprong 

gepakt, een vrije bal van Kim 

Hoep bepaalde de ruststand op 6-7. 

De tweede helft kende hetzelfde 

speelbeeld als de eerste met als 

enige verschil dat er verdedigend 

minder cadeautjes werden gege-

ven. Het ene vak had weliswaar 

veel moeite met het vinden van de 

korf, maar het kon vertrouwen op 

een uitstekende rebound in de per-

soon van Melvin van Kempen en 

een solide verdediging in het an-

dere vak. Terwijl de arbitrage zich 

ontpopte als totaal onberekenbare 

factor, liep Nova via 8-11 en 9-14 

uit naar een verdiende, maar toch 

zwaar bevochten 10-15 eindstand. 

De komende twee wedstrijden 

zal Nova het opnemen tegen 

de nummers twee en drie op de 

ranglijst. Aankomend weekend 

zal Fiducia zich aandienen op 

Sportpark Larenstein.

Het Salvo Herfsttoernooi
Ook dit jaar organiseert Volleybalvereniging Salvo ‘67 uit Maartensdijk weer haar traditionele 

herfsttoernooi. Dit jaarlijks terugkerende sportieve evenement, dat open staat voor elk bedrijf-, 

familie-, vrienden-, sport- of buurtteam uit de regio, wordt gehouden op vrijdag 31 oktober en 

is mede mogelijk door een fi nanciële bijdrage door het Fonds Sportbevordering de Bilt.

Men kan met collega’s, familie, 

vrienden of buurtgenoten lekker 

met elkaar een balletje slaan en 

na afl oop wat napraten in de bar 
van De Vierstee. Dus doe je best 

een eigen team te vormen met je 

familie, collega’s/medestuden-

ten of straat/buurt. Het toernooi 

kent een poule voor beginners 

(onervaren spelers), gevorderden 

(recreanten) en voor competitie-

spelers. In elk team van 6 perso-

nen zitten minimaal 2 vrouwen. 

De wedstrijden beginnen rond 

19.00 uur en tot omstreeks 23.00 

uur zal er gespeeld worden, waarna 

de prijsuitreiking zal zijn. Er kun-

nen maximaal 20 teams meespe-

len. De kosten per team bedragen 

slechts 15 euro. Meld je voor 17 

oktober 2014 bij info@salvo67.

nl. Zie ook de website van Salvo 

www.salvo67.nl

Knappe winst voor 
badmintonners Refl ex 

Badmintonclub Refl ex heeft haar eerste wedstrijd van het najaarssei-
zoen winnend weten af te sluiten. In Maartensdijk werd BC Castellum 

uit Vleuten met 5-3 knap aan de zegekar gebonden.

Het begin was stroef. De dames dubbel (Karin en Dragana) moest na 

een slopende driesetter (22-20, 14-21, 17-21) helaas het hoofd buigen. 

De heren dubbel (Eric en Erwin) wist echter de stand gelijk te trek-

ken door hun wedstrijd  met 21-13 en 21-17 te winnen, waardoor de 

1-1 op het scoreboard stond. Bij de enkelspelen moest het bij Erwin 

uit zijn tenen komen (22-20 en 26-24). Niettemin sleepte hij met zijn 

zege het tweede punt voor Refl ex binnen. Dragana volgde het goede 
voorbeeld en zette haar opponente ook opzij, waardoor de tussenstand 

naar 3-1 werd getild. Ondanks een achterstand in de derde set versloeg 

Eric zijn taaie tegenstander en de voorsprong werd uitgebouwd naar 

4-1. Helaas was Karin niet fi t, waardoor de laatste enkelpartij een buit 
was voor Castellum. Bij de mixen kwamen Eric en Dragana als beste 

uit de bus. Dit ijzersterke koppel pakte solide de winst (21-14 en 21-

16). Het duo Erwin en Karin speelde tot slot een spannende en leuke 

driesetter, maar kwam net wat punten tekort voor de overwinning. Niet-

temin werd de sportieve avond winnend afgesloten: 5-3. Op maandag 3 

november staat de volgende wedstrijd op de agenda, thuis tegen OSM 

uit Maarssen.              (Dragana Boshuis)

Midgetgolf-Toernooi

Op dinsdag 23 september werd voor de 44e keer werd het senioren-

midgetgolf-toernooi bij Midgetgolf Bilthoven aan de Julianalaan 

onder ideale weersomstandigheden gespeeld. Totaal 28 senioren 

streden om het eremetaal gesponsord door Mens De Bilt. De bekers 

werden uitgereikt door Melanie Engeldal van `Mens` en eigenaar Erik 

Polders aan v.l.n.r. op de foto Willy Leijs, Toos Muller, Jaap Noorlander 

(toernooiwinnaar), Henk Carbo en Harry Boonstra.

[foto Henk van de Bunt]

Bridgecursussen
Bridgevereniging Hollandsche Rading biedt een cursus aan voor brid-

geliefhebbers die de basis van het spel min of meer beheersen, maar 

graag nog afspeeltips en meer theoretische kennis zich eigen willen 

maken. De cursus bestaat uit zes avonden met een uurtje oefenen en 

daarna het spelen van geselecteerde spellen met aangepaste moeilijk-

heidsgraad. Er wordt vanuit gegaan dat deelnemers aan deze zes ver-

volgcursusavonden al bij een club spelen. Vandaar dat bij deze cyclus 

is gekozen voor een schema van één maandagavond en dan weer twee 

niet enz. De belangstelling voor deze cursus is zo groot (34 aanmel-

dingen), dat Bridgevereniging Hollandsche Rading de groep aanmel-

dingen heeft verdeeld over twee parallelle reeksen, steeds een week na 

elkaar. Hierdoor is er in beide groepen ook nog voor plm. vier personen 

of twee paren plaats om zich alsnog (deze week) aan te melden.

Aanmelding

De cursus wordt gegeven door Henk van de Bunt die al vaker derge-

lijke cursussen verzorgde. De eerste avonden zijn maandag 6 oktober 

en maandag 13 oktober a.s. Aanmelden kan deze week nog per e-mail 

bridgehollrading@casema.nl. De cursussen worden gegeven in het 

Dorpshuis in Hollandsche Rading. 

Tom Jansen (rood shirt) maakte de 

laatste minuten nog spannend met 

zijn doelpunt (4-3).

(foto Nanne de Vries)

Hulde voor speelsters SCHC
Drie speelsters van SCHC hebben 

een geweldige prestatie neerge-

zet door dit jaar met het Neder-

landse damesteam het Hockey 

World Cup toernooi te winnen. 

Voldoende reden voor het gemeen-

tebestuur van De Bilt in de persoon 

van wethouder Hans Mieras hen 

daar alsnog mee te complimen-

teren. Vanuit het bestuur werden 

bloemen en een overwinningstaart 

aangeboden. De tribunes waren 

stampvol. De sfeer was geweldig.



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Bladblazer `Flijme`. € 45,-. 

Tel. 030-2283495

5 verschillende boeken van 

`Rozemarijntje` van W.G. van 

der Hulst. € 10,-. Tel. 0346-

213073

75 oude ansichtkaarten. 

€ 30,-. Tel. 0346-213073

Z.g.a.n. koekenpan Ø28cm. 

€ 10,-. 2 nieuwe 1-pers., 

gekleurde dekbedovertrekken 

van katoen. € 20,-. Tel. 030-

2202996

Nieuwe bruine leren laarzen 

met rekbare schacht, maat 39. 

Van € 125,- voor € 49,-. Tel. 

030-2202996

Als nieuw: sportief water-

dicht jack. Roze/wit/blauwe 

streep, maat m. € 25,-. Tel. 

0302202996

Laat u verrassen door onze 

TASSEN, keuze uit ruim 800 

modellen bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Judopak maat 140, i.z.g.st. 

incl. logo `Judokan`. Nu 

€ 20,-. Tel. 0346-210856

Nieuwe elektrische bakoven 

`Moulinex`. b39xh31xd50cm. 

€ 45,-. Tel. 0346-212492

2 nieuwe dekbedhoe-

zen 140x220 v. Dijk 100% 

katoen, satijn color Pink, 2 

kanten te gebruiken. Zit nog 

in de verpakking. Nieuwprijs 

€ 59,95 nu € 35,- per stuk. 

Tel. 0346- 214065

Nokia 6300 mobiele telefoon 

met oplader i.z.g.st. € 20,-. 

Tel. 0346-214065

Speltje rooster gem. de Bilt. 

€ 2,50. Speltje ENCFG. 

€ 2,50. Speltje Vara. € 2,50. 

Tel. 06-44420668

2 schenktuitjes, jaren 45-50. 

€ 5,-. Crèmekleurige brood-

trommel. € 12,-. Tel. 06- 

44420668

KOFFERS en nog eens kof-

fers bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Professionele dompelpomp 

voor slechts € 25,-. Tel. 0346-

830120

Boek `de Celestijnse Belofte`, 

James Redfield, ongelezen, 

nette staat. € 5,-. Tel. 06- 

16276013

Zwarte wandelschoenen, 

type gympen, merk Human 

Nature. Ronde zool voor 

balanstraining in benen tij-

dens lopen. Maat 39. € 15,-. 

Tel. 06-16276013. Zilvergrijs 

meiden rugzakje met zilver-

kleurige hartjes aan ritsslui-

ting. € 5,-. Tel. 06-16276013 

Eenvoudig kledingrekje ver-

rijdbaar en uit elkaar te halen. 

Bijvoorbeeld om te gebruiken 

op de rommelmarkt. € 6,50. 

Tel. 030-2292791

Z.g.a.n. staande schemerlamp 

met marmeren voet en prach-

tige zijden kap. € 25,- Tel. 

030-2205540

Kinderledikant 155x70cm, 

compleet met anti-aller-

geen matras, dekbed+hoes, 

kussen+sloop, 2 hoeslakens, 

matrasbeschermer en molton. 

In zeer goede staat! 35,- Tel. 

0346-280046.

Ronde witte box met kleed 

+ speelkleed. € 25,-. Zwarte 

massagestoel elektrisch 

+ hocker skai. € 45,-. Tel. 

06-28050877

Tobis, staand dubbelzijdig 3 

in 1 magneet-krijt-whitebord. 

h105xbr65cm. Compleet met 

magneetletters en cijfers, 

als nieuw. € 40,-. Tel. 035-

8200359 of 06-16641083 

Opvouwbare massage tafel 

nieuw in opberghoes. € 25,-. 

Home trainer user manual 

Fitura basic+. € 25,-. Tel. 030-

2203319

Wandelwagen, donker blauw. 

Type urban jungle. Rijdt 

erg lekker. € 30,-. Tel. 06- 

51290929

4 Thonetstoelen met rieten 

zitting en (hoge) rug, in goede 

staat. € 25,- per stuk. Tel. 030-

2741210

I.z.g.st. 4 jaar oud mas-

sief donker eiken pattine 

DRESSOIR. l157cm. Eethoek 

100x140, salontafel 136x66, 

hoektafel 75x75, hoekkast 

200x75. T.e.a.b. Tel. 0346-

281625

TE HUUR aangeboden 2 

ruimtes van totaal 45m2  met 

1 parkeerplaats. Bv. kantoor/

tijdelijke woonruimte voor 

alleenstaande. Geen huisdie-

ren. Aanvaarding per direct. 

Inl.035-6217629

Activiteiten

GARAGEVERKOOP zater-

dag 4 oktober vanaf 10u aan 

de Otto Doornenbalweg 48 in 

Maartensdijk

OPHEFFINGSUITVERKOOP 

bij Blooming Business. 

Alle zaterdagen in okto-

ber van 10.00-16.00. 

Beukenburgerlaan 62 in 

Groenekan. Meer info: 

06-20199194
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

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

Voor alle leeftijden: driedaagse luxe hotelreis in november 

naar de kerstmarkt in de grotten van Valkenburg. Uitstekende 

verzorging en mooi programma bel even voor de uitgebreide 

informatie folder 0346-212288. Hennie en Henk voor mini 

vakanties – dagtochten

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en tablet-

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

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18

Tel. 0346-212267. HERSTTIJD! Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

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

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose- Maartensdijk.  

Tel. 06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter 

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

www.MPGcoaching.nl 

Tuinservice van Vliet, tel. 06-54751296. Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Voor al uw tuinplanten-bomen etc. en al 

uw voorkomende tuinwerkzaamheden van klein snoeiwerk 

t/m complete tuinveranderingen zoals weg halen van kleine- 

en grote bomen

Fietsen/ brommers

Herenfiets `Gazelle`. € 45,-. 

Tel. 030-2283495

Meisjesfiets 24". € 15,-. Tel. 

0346-214668

Personeel gevraagd

De kaas- en notenspeciaal-

zaak op De Kwinkelier in 

Bilthoven zoekt voor de 

zaterdag (en evt. vrijdagmid-

dag) een SCHOLIER van 16 

jaar voor allerlei werkzaam-

heden in de winkel (o.a. ver-

koop, inpakken, schoonma-

ken). Info: Ton-Peter Klap, 

tel. 030- 2286279

SCHOONMAKER (M/V) 

gezocht! ± 4u p/w, tijden in 

overleg. Christelijk kantoor 

pand te M’dijk. Bel Henk 

Kroon op 0346-217421 of 

info@nivoo.nl

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Tel. 06-42417376

ALLESOPZIJNPLEK? Zoekt 

u advies hoe u uw huis op 

orde krijgt? allesopzijnplek@

gmail.com. Tel. 06-10626181. 

Ook voor kleine klusjes en 

interieuradvies

Diversen

Ervaren COUPEUSE doet 

al uw naai- en verstelwerk. 

Komt bij u thuis om te passen 

en/of op te meten. Tel. 030-

2252986

Gezocht: t i jdelijke 

HUURWONING per 

15-11-2014. Omgeving 

De Bilt/Bilthoven/Zeist/

Maartensdijk/Groenekan. 

Eengezinswoning of appar-

tement. Min. 3 slaapkamers. 

Ca. 6 maanden huur. Contact 

via tel. 030-2217668 of fami-

liefaaij@hotmail.com

PIANO en compositie les 

voor iedereen op maat, ook bij 

jou thuis. Tel. 06-19996757. 

http://lerenpianospelen.word-

press.com

Klok kapot? Vraag vrijblij-

vend prijs op! Juwelier Poot 

UURWERKMAKER. Tel. 

0346 212120 ( v.d. Top 

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

TE HUUR Opslagruimte. 

Nieuw. 60 m2 of 120 m2. 

Nokhoogte 6.50 mtr. 

Afgesloten terrein. Lichte 

werkzaamheden en stal-

ling buitenterrein in overleg 

mogelijk. Tel. 06- 11306014 

of 035-5823238

Hypnose, wat kan je er mee? Afvallen, zelfvertrou-

wen, angst, emoties, roken HypnoToGo.nl met praktijk in 

Groenekan, is gespecialiseerd in toepassing van directe hyp-

nose. Een manier om positieve veranderingen in je leven te 

brengen. Anders gezegd, je wilt dat het onderbewustzijn gaat 

doen wat het bewustzijn (verstand) wil (bv afvallen). BATC 

gediplomeerd en aangesloten bij HVNL en International 

Hypnotherapist Register

Denkt u aan uw brandhout voorraad voor aankomende 

winter? Op zaterdag 11 oktober vanaf 8.30 gaat er een grote 

partij brandhout de markt op. Gemengd loofhout zonder wilg 

en populier. U bent van harte welkom met aanhanger of ander 

transport voertuig. U wordt geladen. Prijs € 50,- per m3. 

Adres: Kerkdijk 45 Westbroek. Voor info: 06-27084992

Cursussen/ trainingen

Zie pag. 10 voor de Mens De Bilt cursussen

Concert Woud 

Ensemble 

Op vrijdag 10 okto-

ber om 20.15 geeft het 

Woud Ensemble het 

eerste concert van het 

nieuwe seizoen, in de 

Woudkapel, Beetho-

venlaan 21 te Biltho-

ven. Op het programma 

staan de Serenade voor 

Strijktrio van Beetho-

ven, en het prachtige 

strijkkwintet van Dvo-

rak. Het concert duurt 

ongeveer een uur. 

Kaarten te bestellen 

per mail naar wouden-

semble@gmail.com. 

 

Verkoopmiddag  

Rode Kruis

Zaterdag 4 oktober is 

er een verkoopmiddag 

van het Rode Kruis De 

Bilt in de recreatiezaal 

van Toutenburg aan de 

Kievitlaan 45 in Maar-

tensdijk, van 14.00 uur 

tot 17.00 uur met o.a. 

het welbekende Rad 

van Avontuur inclusief 

heel mooie prijzen, dit 

keer gesponsord door 

de middenstand van 

Bilthoven en De Bilt. 

De opbrengst van deze 

middag wordt besteed 

aan uitgaansactivitei-

ten voor inwoners van 

deze gemeente.

Voorbeeldvrijwilliger
Mevrouw Kemp is al 30 jaar vrijwilliger. Sinds 1984 

vrijwilliger bij Woon- en Zorgcentrum Welgelegen. 

Vanaf 1995 ook vrijwilliger bij de Zonnebloem, af-

deling De Bilt-Bilthoven. In 2003 gestart als vrijwil-

liger bij de interculturele werkgroep het Eetcafé in 

het buurthuis ’t Hoekie. Daarnaast was zij ook gast-

vrouw in ’t Hoekie. Ontvangt bezoekers, schenkt 

kofie	 en	 maakt	 een	 praatje.	 Zij	 is	 vrijwilliger	 bij	
de breiclub. Leert 

mensen breien, 

geeft tips en ver-

zorgt ook hier de 

kofie	 en	 thee.	 En	
of dat allemaal nog 

niet genoeg is, ook 

nog vrijwilliger bij 

het Zonnehuis van 

QuaRijn.  

Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau, Jo 

Kemp is helemaal 

overdonderd.
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Onnodig verlies TZ
De korfballers van Tweemaal Zes debuteren dit seizoen in de hoofd-

klasse. Daarmee schaart de Maartensdijkse vereniging zich bij de Top 

30 van het nationale korfbal. De doelstelling r dit veldseizoen is hand-

having wat zeker geen onhaalbare wensdroom lijkt te zijn. Zaterdag 

verloor TZ onverdiend en onnodig van koploper SCO. 

De Friese bezoekers acteren al langer op dit niveau en beschikken over 

een mooie mix van ervaring en talent. Daarnaast staan de noorderlin-

gen bekend om hun stugge spel, waarbij het resultaat zwaarder weegt 

dan kijkvermaak. De beginfase zaterdag was vooral een kwestie van 

aftasten. Het duurde zo’n tien minuten voor de eerste treffer viel, het 

eerste TZ-doelpunt liet zelfs 13 minuten op zich wachten. Daarna ont-

wikkelde zich een gelijkwaardige wedstrijd, met leuke acties van beide 

kanten. De bezoekers gingen met 9-10 rusten, maar het had evengoed 

andersom kunnen zijn.

Bovenliggend

Na de rust was SCO een periode de bovenliggende partij. Enkele tac-

tische omzettingen gepaard met wat geluk en veel inzet leidde tot een 

schijnbaar onoverbrugbare 11-16 stand. Toch wist Tweemaal Zes het 

tij te keren, een mooie tussensprint bracht de thuisploeg bij 16-16 op 

gelijke hoogte. Met nog 12 minuten op de klok leek alles mogelijk. 

Sterker nog, SCO had ’t zichtbaar moeilijk en wankelde maar Twee-

maal Zes slaagde er niet in om de klus af te maken. Na de 17e Friese 

treffer gooiden de bezoekers de wedstrijd in het slot. Het tempo ging 

uit de wedstrijd en de acht van Eric Geijtenbeek slaagden er niet in om 

opnieuw langszij te komen.

De 16-17 nederlaag was zuur. Verliezen mag, maar niet als je er zo 

dichtbij bent. Tweemaal Zes deelt nu de vijfde plaats in deze klasse. Za-

terdag speelt de ploeg uit bij Amicitia. De Vriezenveners staan laatste, 

maar vormen vooral thuis een lastig te nemen barrière. 

Eerste kampioen bij Nova
Het eerste kampioenschap van dit 

seizoen is bekend. Ondanks het feit 

dat nog twee wedstrijden gespeeld 

dienen te worden kon de C2 op 

zaterdag 27 september al hun kam-

pioenschap vieren. De wedstrijd te-

gen SGV C1 kwam wat moeizaam 

op gang. Het stond een tijdje 0-0 en 

even 1-1. Maar vanaf dat moment 

leek de C2 weer te weten wat sco-

ren was. De één na de andere goal 

viel en resulteerde in een einduit-

slag van 7-2.   (Birgit Rademakers)

Milan van den Berg, Marith Huy-

boom, Mart Kockelkoren, Marian 

Bombeek, Hugo Post, Dianne Huy-

boom, Maarten Spoelder, Rody 

Bosman en de coaches Niels Vogel-

poel en Manon Veltman.

DOS stijgt naar koppositie 
De Westbroekers konden hun geluk niet op na het laatste luitsignaal, want door de nipte 

overwinning op koploper Fluks komt DOS naast deze tegenstander aan de kop van de ranglijst.

DOS kon eindelijk weer in haar 

sterkste opstelling aantreden. Al-

hoewel Marjolein van Zijtveld nog 

niet 100% it was, startte zij toch 
in de basisopstelling. Haar vakge-

noten putten hier vertrouwen uit en 

kwamen tot een betere prestatie dan 

vorige week. Heel DOS speelde 

overigens een goede eerste helft. 

Na 2-2, bouwde DOS het veldover-

wicht uit via 3-6 naar een 6-9 voor-

sprong halverwege.

Na rust scoorde DOS snel de 6-10 

en wist deze vier punten voor-

sprong tot 8-12 vast te houden. Op 

dat moment stokte het eerste aan-

valsvak even en wisten de Noord-

wijkers het gat te dichten tot twee 

punten verschil. DOS had de res-

terende tien minuten voldoende 

mogelijkheden om de wedstrijd in 

het slot te gooien, maar een aantal 

fraaie kansen werden niet benut. 

Hierdoor bleef het spannend, zeker 

toen Fluks in de laatste minuut de 

aansluitingstreffer 14-15 scoorde. 

Gelukkig behield DOS de bal de 

laatste 20 seconden in het aanvals-

vak en konden de punten mee naar 

Westbroek worden genomen.

DOS 2 won eerder op de dag met 

10-15 van de reserves van Fluks en 

blijft hierdoor ongeslagen koploper.

Zaterdag speelt DOS thuis tegen 

KIOS. Dit is de laatste thuiswed-

strijd voordat volgende maand de 

zaalcompetitie begint. De aanvang 

in Westbroek is om 15.30 uur.

Verliezen van Argon is geen schande
In de vierde competitieronde ontmoette FC De Bilt zaterdag 27 september Argon, 

de absolute titelkandidaat.

FC De Bilt begon energiek en pro-

beerde gelijk de druk op te voeren 

en de eerste tien minuten zag het er 

naar uit dat FC De Bilt het Argon 

wel eens lastig kon maken. Maar 

daarna zagen de bezoekers dat Ar-

gon echt een maatje te groot is voor 

de tweede klasse. De bezoekers met 

een Biltse voorkeur vonden het vast 

niet leuk om te zien dat ‘hun’ ploeg 

langzamerhand werd opgegeten 

door Argon, maar iedereen kon echt 

genieten van het mooie combinatie-

spel van de mannen uit Mijdrecht. 

De Biltse verdediging hield stand 

tot de 30e minuut toen uit een afge-

slagen hoekschop de bal nogmaals 

werd voorgezet. De bal kwam vrij 

laag bij de eerste paal en daar dook 

Wilco Krimp op af en kopte heel 

knap binnen. Tot de rust hield de 

verdediging de schade beperkt. 

Alles of niets
Na de rust probeerde FC De Bilt 

in een soort alles-of-niets-poging 

om toch iets te forceren. Dat lukte 

overigens ook nog bijna. Eerst een 

mooi schot van Jan van den Dijssel, 

maar helaas ging de bal net naast 

de kruising. Kort daarna brak Tom 

Karst goed door en schoot met links 

goed in, maar de keeper van Argon 

kon de bal nog net raken, waardoor 

de bal op de lat belandde. De Biltse 

hoop was van korte duur, want in 

de 60e minuut scoorde Argon ge-

rafineerd de 0-2. De Biltse mannen 
gaven het zeker niet op, maar toen 

een half uurtje voor tijd de goed 

spelende rechtsbuiten werd vervan-

gen was het gauw gebeurd. De met 

nummer 12 spelende Riad Lilipaly 

kwam in het veld en voor iemand 

het goed en wel door had scoorde 

hij de 0-3 en de 0-4. Gelukkig bleef 

het bij deze twee weergaloze acties 

en leek 0-4 de eindstand te worden. 

In de laatste minuut litste de Biltse 
rechtsbuiten Daan Musters door de 

verdediging van Argon, maar bij 

het passeren van de keeper, raakte 

de keeper hem en kon de arbiter van 

dienst niets anders dan een straf-

schop geven. De daarbij behorende 

rode kaart werd geheel conform de 

regels gegeven. De strafschop ‘om 

de eer’ werd door Sam Eerdmans 

niet slecht ingeschoten maar leidde 

niet tot een tegentreffer.

Voordaanheren winnen

Heren 1 van Voordaan won thuis met 2-1 van Almere. Voordaan opende 

de eerste helft met al na 2 minuten een doelpunt en kon de rust in gaan 

na een prachtig tweede doelpunt van Daan Jongejan. Maar in de tweede 

helft zette Almere een tandje bij en kon voortdurend druk uitoefenen op 

het doel van Voordaan. De schade bleef uiteindelijk beperkt met maar een 

tegendoelpunt. (foto: Guido van der Burg)

Start Salvodames
Met twee zware tegenstanders achter elkaar openden de Salvodames de 

competitie. Van het bezoekende SVU werd met 3-2 gewonnen en het 

favoriete VVA uit Amsterdam was dit weekend de gast in De Vierstee. 

Hier werd nipt verloren met 2-3. 

Salvo begint met redelijke pretenties aan het seizoen. Een klassering 

bij de eerste vijf is het na te streven doel. De beide eerste wedstrijden 

moesten de dames het opnemen tegen teams die voor promotie willen 

spelen. Beide wedstrijden voltrokken zich volgens een zelfde patroon. 

In beide wedstrijden kwam Salvo achter in sets met 0-2. De tegen-

standers waren duidelijk sterker zonder dat Salvo werd weggespeeld. 

Opvallend was dat zowel in de eerste als in de tweede wedstrijd de 

coaches van de tegenstander in de 3e set wisselingen in hun teams gin-

gen toepassen. Daar werden die teams niet beter van terwijl Salvo er 

een schepje boven op ging doen. Vooral verdedigend stegen de dames 

veelvuldig boven zichzelf uit. Daardoor wonnen de Maartensdijkse da-

mes in beide wedstrijden de 3e en 4e set zodat een beslissende 5e set de 

beslissing moest brengen. Tegen SVU trok Salvo aan het langste eind. 

Tegen VVA ging de tegenstander er met de winst vandoor. 

Vooral de wedstrijd tegen VVA gaf ondanks de nederlaag voldoening. 

Dit team gaat voor promotie spelen maar kon de onverzettelijkheid van 

Salvo in de 3e en 4e set niet breken waardoor deze sets fraai werden 

gewonnen met resp. 25-23 en 25-22. Des te meer knap omdat twee 

basisspeelsters ontbraken. Dinsdagavond spelen de dames in Huizen 

tegen Prima Donna het favoriete team uit de 1e klasse. Gelukkig is het 

team dan weer compleet maar gaat een heel moeilijk duel tegemoet.

Brandenburg wint van PSV 
De heren van Brandenburg startten zaterdagavond de nieuwe competi-

tie met een mooie 14-8 overwinning op het vorig seizoen uit de hoofd-

klasse gedegradeerde PSV uit Eindhoven.

Brandenburg onder leiding van de nieuwe trainer/coach Martin van de 

Burg begon overdonderend en binnen een paar minuten stond al een 4-1 

voorsprong op het bord. Maar PSV kwam door meer fysiek te spelen 

sterk terug en aan het einde van de eerste periode 4-3. In de 2e periode 

scoorde PSV 5 maal achter elkaar en nam in de 3e periode een 5-8 voor-

sprong. Daarna nam Brandenburg het heft weer in handen en via prach-

tige snelle aanvallen en een goede man meer werd 9 keer achter elkaar 

gescoord De gasten uit Eindhoven kwamen er niet meer aan te pas.

Volgende week volgt de zware uitwedstrijd tegen kampioenskandidaat 

BZ&PC in Bodegraven.

Een moment uit de wedstrijd FC De Bilt - Argon. (foto Henk Willemsen)



Vrijwilligersgroep zorgt voor 
Landschapsbeheer Noorderpark

door Henk van de Bunt

Begin 2014 was er een informatiebijeenkomst in Westbroek voor mensen die zich willen 

inzetten voor het onderhoud van het landschap in het Noorderpark. In de loop van 2014 

werden 21 belangstellenden opgeleid om de werkzaamheden in het landschap op zelfstandige 

en professionele wijze aan te pakken met ondersteuning van Landschap Erfgoed Utrecht.  

Zaterdag 27 september pakten zij hun eerste klus aan.

De nieuwe vrijwilligers hoefden 

geen ervaring met landschapsbe-

heerwerk te hebben. Rene Lange-

dijk (senior adviseur landschaps-

beheer): ‘Al werkende leert men 

door het seizoen heen van alles 

over het beheer van verschil-

lende landschapselementen. Van 

snoei- en zaagwerkzaamheden aan 

(knot-)bomen en geriefhout, het 

werken met de bosmaaier of zeis 

op waardevolle hooilandjes tot 

het beheer van poelen. Landschap 

Erfgoed Utrecht organiseerde de 

praktijkdagen en cursussen in sa-

menwerking met de vereniging 

Hart voor Groen uit Maartensdijk/

Hollandsche Rading’. 

VNL

Sinds april bestaat er een werk-

groep van 5 vrijwilligers die actief 

bezig is met de organisatie en ver-

zelfstandiging van deze werkgroep. 

Onderdelen hierin zijn: afspraken 

maken met eigenaren, gereedschap 

& logistiek, veilig werken (ARBO) 

etc. De werkdagen zijn 2x maand 

op een woensdag en een zaterdag. 

De Vrijwilligersgroep Landschaps-

beheer Noorderpark (VLN) zal als 

vrijwilligersgroep gaan samen-

werken met de Agrarische Natuur 

Vereniging Noorderpark. Ook is 

er wederzijdse uitwisseling van 

vrijwilligers met Staatsbosbeheer. 

Rene Langendijk is met budget 

vanuit Groen en Doen actief als 

projectleider om gedurende 2014 

VLN op de zaterdagen te begelei-

den. Gemeentelijk landschap coör-

dinator Dick van Beek is betrokken 

bij het aanleveren van werklocaties 

en stuurt de vrijwilligers aan op de 

woensdagen. 

Vuursche Pad

Zaterdag 27 september was de 

vrijwilligersgroep actief op het 

natuurterrein langs het Vuursche 

Pad in Maartensdijk nabij Holland-

sche Rading. Fred Alleijn vertelt 

als voorzitter van Hart voor Groen 

erover: ‘Hart voor Groen is eige-

naar van dit plm. 2000 m2 grote 

terrein. De vereniging heeft het 

terrein begin jaren ’90 aangekocht 

als de achterkant van een lang per-

ceel waarop (ook toen al) jaarlijks 

mais wordt geteeld. De bomen aan 

zuidzijde zijn behouden gebleven 

en dus oud. HVG heeft na aankoop 

begrenzende greppels en een poel 

laten graven. Met een deel van de 

grond is aan NO zijde een grond-

bult gemaakt waarin zich een jaar 

later dassen hebben gevestigd. 

Hans Vink is een lokale dassoloog 

en volgt deze groep die uit circa 3-4 

volwassen dassen bestaat. HVG is 

van plan om het perceel op termijn 

aan het Utrechts Landschap aan te 

bieden’.

De vrijwilligers waren zaterdag 

o.a. druk met de poel te schonen 

wilgenopslag afzetten, Amerikaan-

se vogelkers afzagen en wilgen te 

knotten. Al deze en aanvullende 

werkzaamheden zullen de komende 

tijd worden voortgezet en afgerond. 
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Belevingsgerichte 
Herfstwandeling

Wil je met al je zintuigen van de 

herfst genieten, in een prachtig na-

tuurgebied? Zou je graag meer wil-

len leren leven met de seizoenen en 

de wijsheid van de natuur gebrui-

ken? Dat kan op zondag 5 oktober 

van 10.30 tot 13.00 uur in de Rid-

deroordse Bossen, georganiseerd 

door IVN De Bilt e.o. U wandelt 

er langs oude hakhoutpercelen en 

door een parkbos met monumentale 

beukenlanen. De oude beuken wor-

den bewoond door de vleermuis, 

boommarter, uil en boomkruiper. 

Deze vorm van wandelen is ge-

schikt voor een kleine groep van 

maximaal 12 volwassenen. Meld 

je dus snel op via natuurbeleving@

ivndebilt.nl of telefonisch bij de één 

van de gidsen: Nienke de Vrieze 

(06 24899385) en Gera Hoogland 

(06 47073053). Honden kunnen he-

laas niet mee. Per seizoen zal één 

wandeling met dit thema gemaakt 

worden. De start is halverwege de 

Vuurscheweg (Bilthoven) bij de 

houten slagboom. Deze weg loopt 

tussen de N234 (=auto-ingang) in 

Bilthoven en de Embranchements-

weg in Lage Vuursche.

Wandelen op Beerschoten
Op zondag 5 oktober organiseert Utrechts Landschap een wandeling 

op Landgoed Beerschoten. Landgoed Beerschoten in De Bilt behoort 

tot de mooiste landgoederen van de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied 

komen reeën, de das, de vos en vele vogels voor, zoals de raaf. Tijdens 

deze wandeling vertelt de gids over de rijke historie van dit landgoed.  

De wandeling duurt ca. 1,5 uur. Start vanuit Paviljoen Beerschoten, 

gelegen aan de Holle Bilt 6, De Bilt; voorbij de parkeerplaats van de 

Biltsche Hoek linksaf. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is niet 

nodig en deelname is gratis.

De vrijwilligers met op achterste rij derde van links Rene Langedijk en 

rechts voor Fred Alleijn.

DAN ZIT JE GOED!

Hilversum (Havenkwartier)
Verlengde Zuiderloswal 8a • 1216 BX Hilversum • tel.: 088-6220220

www.easysit.nl
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*Niet geldig i.c.m. andere acties. Deze actie geldt voor de gehele Easy Sit collectie, met uitzondering van Stressless. 

INTRODUCTIE

KORTING €400,- 

bij aankoop van een Easy Sit A600!*

Introductie
Sta-op stoel A600

Ligstand Sta-op standRelaxstandZitstand

NIEUW!

advertentie

Het is herfst en bomen verkleuren

er komt weer veel blad voor de deuren

een trein glijdt soms door

wegens blad op het spoor

waar reizigers dan weer over zeuren

Guus Geebel Limerick

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Nieuwe herfst-actie in oktober

Woe.
01-10

Oosterse runderreepjes, taugé, 
peultjes en pepertjes

of
Knoflook gamba`, tagliatelle

en tomaatjes

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
02-10
Vrij.

03-10
Woe.
08-10

Gebakken sliptongetjes
2 st. € 11,00
3 st. € 15,00

of
Gebakken eendenborstfilet

met sinaasappelsaus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
09-10
Vrij.

10-10

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Openingstijden 
Maandag 11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur
Vrijdag 11.30 - 21.30 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

WOENSDAG
Patatdag

Patat met mayonaise 

1,25
Loempia Westbroek 
menu + friet en 
rauwkost

7,25
Bak friet met
shoarma of gyros 
en saus nu

5,75


