
Speciale taxiservice voor 
mindervalide reiziger 

Vanaf 14 oktober a.s. tot en met juni 2015 kunnen reizigers geen ge-

bruik meer maken van de gelijkvloerse toegang naar het perron van 

station Bilthoven. Dat betekent dat er voor de mindervalide reizigers, 

die gebruik maken van station Bilthoven, veel gaat veranderen. 

Om deze groep tegemoet te komen wordt er speciaal voor hen een taxi-

service vanaf het station geregeld. Deze taxi vertrekt vanaf het bussta-

tion aan de Noordzijde van het station. De periode waarin de speciale 

taxiregeling geldt loopt van maandag 14 oktober 2013 t/m 30 juni 2015.

AVG

Reizigers met een fysieke beperking die regulier gebruik maken van de 

AVG service (assistentieverlening NS op stations) dienen, om gebruik 

te maken van de taxiservice in bezit te zijn van een geldig vervoers-

bewijs. Minimaal 3 uur voor vertrektijd dient de reiziger via de NS 

Servicecentrale (030) 2357822 of online via www.avg.ns.nl te boeken.

Van Bilthoven naar elders 

Reizigers van Bilthoven naar elders worden, indien zij verder willen 

reizen per trein (voorbij Utrecht CS, Hilversum of Amersfoort), naar 

deze stations gebracht waar zij de reis verder per trein kunnen ver-

volgen. Reizigers naar andere stations binnen de driehoek Utrecht CS,  

Hilversum en Amersfoort worden direct naar hun bestemming gebracht. 

Van elders naar Bilthoven

Vanuit de AVG stations Utrecht CS, Hilversum en Amersfoort worden 

reizigers direct naar hun eindbestemming gebracht in de omgeving van 

station Bilthoven.
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Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91
Parel Promotie

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

Over 11 weken
is het alweer kerst
De nieuwe kaartcollecties

zijn binnen. Bestel ze tijdig.

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

Tussen 10.00 en 12.00 uur is er in 

en rondom de nieuwe autotunnel 

een speciaal programma. Waar op 

dezelfde dag vanaf 13.00 uur auto’s 

en motoren zullen gaan rijden, kun-

nen belangstellenden nog één keer 

op hun gemak rondlopen en genie-

ten van straattheater, live muziek en 

kinderactiviteiten. Met onder meer 

een ritje in een treintje, schmink-

atelier, auto schilderen en zweven 

in de zweefmolen op het nieuwe 

plein. Ook is er aandacht voor de 

toekomstige werkzaamheden met 

bouwtekeningen en kunnen belang-

stellenden vragen stellen aan de 

aanwezige deskundigen van Pro-

Rail en Heijmans. Om 11.00 uur is 

de oficiele opening met wethouder 
Ditewig, Patrick Buck (ProRail Di-

recteur Projecten) en Jan Dijkstra 

(Regiodirecteur Heijmans Civiel 

Noord Nederland). Advies is om 

een dikke trui of jas aan te trekken, 

want de festiviteiten vinden buiten 

plaats.

Zorgen

Dorpsbewoners vragen zich af of 

de bocht in de onderdoorgang niet 

te scherp is. Volgens projectlei-

der John Kragting van Bilthoven 

Bouwt zijn deze zorgen onterecht, 

hij benadrukt dat de weg veilig is. 

‘De weg is ontworpen door ervaren 

architecten en verkeerskundigen en 

voldoet aan alle normen. De nieu-

we onderdoorgang is geschikt voor 

vrachtwagens, bussen, ook gelede 

bussen, en automobilisten’, zegt 

hij. Voorwaarde is wel dat er in de 

tunnel niet harder dan 30 km/u wor-

den gereden. Bestuurders zullen 

daar ook op worden gewezen na de 

opening. Voordat de tunnel wordt 

opengesteld voor het verkeer, zul-

len de hulpdiensten nog een oefe-

ning houden in de onderdoorgang’. 

Opening 
snelverkeertunnel

Op zaterdag 12 oktober vindt de feestelijke opening van de 

nieuwe onderdoorgang bij het stationsgebied van Bilthoven 

voor snelverkeer plaats. Een historisch moment in het jaar 

dat station Bilthoven 150 jaar bestaat. Deze mijlpaal wordt 

samen met alle bewoners en betrokkenen gevierd. 

A.s. zaterdag is het nog mogelijk om lopend ‘onderdoor’ te gaan. Daarna 

is de tunnel alleen voor snelverkeer met een maximum van 30 km/u 

toegankelijk. (foto Henk van de Bunt).

Afsluiting 

Voordorpsedijk
Van woensdag 9 oktober 7.00 uur 

tot vrijdag 11 oktober 17.00 uur 

voert Rijkswaterstaat werkzaam-

heden uit aan het viaduct Blauw-

kapel. De Voordorpsedijk is dan 

afgesloten en het verkeer wordt 

omgeleid. 

Autoverkeer wordt omgeleid via 

de Biltse Rading, Kardinaal de 

Jongweg, Eykmanlaan en Bas-

tionweg. Er moet rekening wor-

den gehouden met extra reistijd. 

(Brom-)ietsers en voetgangers 
worden omgeleid door de wijk 

Blauwkapel en over de Biltse Ra-

ding. Bij ongunstige weersom-

standigheden kunnen de werk-

zaamheden worden uitgesteld.

‘De ontwikkelingen die we zien 

leveren een fors tekort op, maar 

we hebben een dekkingsplan op-

gezet. We doen bepaalde dingen 

niet en stellen sommige dingen uit. 

Het leidt ertoe dat we de begroting 

meerjarig met een positief saldo 

hebben kunnen afsluiten’, aldus 

burgemeester Arjen Gerritsen. Voor 

de burger betekent de begroting dat 

de lasten binnen de perken blijven. 

Kamminga: ‘Het gaat meer geld 

kosten maar qua opbrengst van de 

belastingen niet meer dan de inla-

tie, die drie procent bedraagt. Het 

tarief voor de OZB is afhankelijk 

van twee componenten. De waar-

deontwikkeling van woningen en 

de inlatie. Vorig jaar was de waar-
dedaling veel sterker dan verwacht 

dus zaten we met een te lage op-

brengst. Dat wordt volgend jaar 

eenmalig gecorrigeerd, dus gaat 

volgend jaar de opbrengst met vijf 

procent omhoog. 

Dat betekent dat het tarief wordt 

gecorrigeerd met de waardeontwik-

keling. Huiseigenaren gaan enkele 

tientjes meer betalen. Rioolrechten 

en afvalstoffenhefing, die mede 
bepalend zijn voor de lastendruk, 

gaan met de inlatie omhoog.  

De hogere belasting wordt niet  

gebruikt om nieuw beleid te inan-

cieren.’

Ontwikkelingen

Wat betreft wonen, welzijn en zorg 

staat 2014 in het teken van grote 

veranderingen op het gebied van 

maatschappelijke ondersteuning. 

De gemeente krijgt meer taken en 

verantwoordelijkheden om kwets-

bare inwoners waar nodig te on-

dersteunen. In 2014 vinden drie 

grote transities plaats op het gebied 

van Jeugdzorg, AWBZ/Wmo en 

de invoering van de Participatie-

wet. Stichting MENS gaat hier een 

belangrijke rol in vervullen. Op 

het gebied van economische- en 

ruimtelijke ontwikkeling is veel tot 

stand gekomen. 

Begroting 2014 
met nog veel onzekerheden

door Guus Geebel

B en W presenteerden op 2 oktober de begroting 2014. ‘Er zijn veel onzekerheden en met 

eventuele ontwikkelingen houden we rekening door in de begroting 600.000 euro te reserveren’, 

aldus wethouder Bert Kamminga van Financiën. ‘Het politieke klimaat is heel onrustig op dit 

moment en de zes ton kan teveel of te weinig zijn.’ Donderdag 7 november is de behandeling 

van de begroting in de gemeenteraad.

Burgemeester Arjen Gerritsen en wethouder Bert Kamminga bij de 

presentatie van de begroting 2014. De gemeenteraad neemt hierover op 

donderdag 7 november een besluit.

Lees verder op pagina 9



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

13/10 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

13/10 •   9.30 en 18.30u 
- Ds. R.W. Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

13/10 • 10.30u - Preek v.d. Leek

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

13/10 • 10.00u 
- Dhr. Matthias van der Weide

R.K. Kerk O.L. Vrouw

13/10 • 10.30u 
- feestelijke viering i.v.m. 90 jaar OLV

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

13/10 • 10.15 en 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

13/10 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
13/10 • 19.00u - Ds. N. de Boo

Pr. Gem. Immanuelkerk

13/10 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

13/10 • 10.00u 
- Ds. M.C.E. Oskam-van Zwol

R.K. St. Michaelkerk

13/10 • 10.00u - J. Houben

Volle Evangelie Gemeente

13/10 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

13/10 • 10.30u - Drs. A. Brouwer

PKN - Herv. Kerk

13/10 • 10.00u 
- Proponent G.A. van Ginkel
13/10 • 18.30u - ds.  J. Hoek

Herst. Herv. Kerk

13/10 • 10.30 en 18.00u 
- Ds. A. den Hartog

Onderwegkerk, Blauwkapel

13/10 • 10.30u - Ds. N. Meynen

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

13/10 • 11.00u - Dhr. J. Grootendorst

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

13/10 • 10.00u - Ds. G.J. van den Top
13/10 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

13/10 • 10.00 en 18.30u 
- Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

13/10 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

12/10 • 14.30u - Pastor Gerard de Wit
13/10 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

13/10 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
13/10 • 18.30u - Dr. A. v.d. Mheen

PKN - Herv. Kerk

13/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
13/10 • 18.30u - Ds. F. Maaijen
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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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Oud papier
Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal 
Zes” haalt zaterdag 12 okt. oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Groenekan

Zat. 12 okt. haalt het Rode Kruis 
afd. Maartensdijk weer oud pa-
pier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. graag het 
papier (gebundeld of in dozen) of 
de papierkliko vóór 9.00 uur aan 
de weg te zetten.

Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43

Hierbij stellen wij u in kennis van het overlijden van mijn zus, 

onze schoonzus en tante 

Christina Wilhelmina Leeflang

* Groenekan, 29 oktober 1923      † De Bilt, 30 september 2013

 C.J. Leeflang

 C. Leeflang - Hazeleger

 Kees

 Heleen en Jos

 Caroline en August

 S.M. Leeflang - Tetenburg

Correspondentieadres: 

Prof. dr. J. Tinbergenweg 52

3731 LH  De Bilt

De crematieplechtigheid heeft vrijdag 4 oktober plaatsgevonden.

In haar vertrouwde omgeving, omringd door haar schilderijen 

hebben wij, intens verdrietig, in grote liefde onze Tiny los moeten 

laten. Het was moeilijk en mooi.

Tiny van Stralen - Oudejans

Wadway, 23 april 1940  Maartensdijk, 4 oktober 2013

 Johan van Stralen

 Kinderen - kleinkinderen

 Broers - zussen

 Zwagers - schoonzussen

Tiny is thuis

Tiny hield van bloemen

Gelegenheid tot condoleance woensdag 9 oktober van 19.00 

tot 21.00 uur en donderdag 10 oktober van 15.00 tot 17.00 uur.

De Eucharistieviering zal gehouden worden op vrijdag 11 oktober 

om 14.15 uur in de Sint Maartenskerk, Nachtegaallaan 40, 

3738 EB  Maartensdijk.

Aansluitend vindt de crematiebijeenkomst plaats om 16.30 uur in 

crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27, 3723 EA Bilthoven. 

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
van het crematorium.

Correspondentieadres: Tap Uitvaartzorg, t.a.v. de heer J. van Stralen, 

Soestdijkseweg-Zuid 265, 3721 AE  Bilthoven

In alle rust is in haar slaap overleden mijn zus en onze tante

Wilhelmina de Groot

Wil

* 23 november 1922 † 2 oktober 2013

 R. Tibben-de Groot 

 Neven en nichten 

Correspondentieadres:

Berkenlaan 5 

3723XM Bilthoven 

De crematieplechtigheid heeft op 7 oktober 2013 in besloten kring 

plaatsgevonden.

Zie pagina 3 en 5  

voor de overige  

familie- en nieuws berichten 
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Zendingsavond 

Op woensdag 16 oktober spreekt 

dominee Henk Poot in Bilthoven 

over het thema ‘De roeping van 

Israël en de kerk’. Hij doet dat als 

predikant van de stichting Chris-

tenen voor Israël. Deze bijeen-

komst is in verzorgingshuis ‘De 

Koperwiek’, Koperwieklaan 3 

in Bilthoven. Aanvang half acht, 

toegang vrij.

Uitleg mobiel, tablet enz.

Op vrijdag 11 oktober start men 

weer met hulp bij bijvoorbeeld 

de mobiele telefoon, iPod, tablet, 

iPad of laptop e.d. Men kan dan 

wekelijks op afspraak van 11.30 

uur tot 12.30 uur terecht. Er zijn 

dan twee jongeren aanwezig om 

u te helpen met bijvoorbeeld een 

smsje versturen of ze kunnen uit-

leggen hoe een tablet werkt. Het 

Geboren

6 oktober 2013

Cor-Willem

Zoon van 

Vincent en Lydia Bosman

Zwanebloem 15

Maartensdijk

is niet bedoeld voor reparaties of 

lessen. Voor deze hulp en uitleg 

wordt 1 euro gevraagd. Meld u 

tijdig aan, want vol is vol Service-

centrum ’t Hoekie, Prof. Asserweg 

2 in De Bilt, tel. 030 2201702 of 

hoekie@mensdebilt.nl 

Troonrede en PvdA

Het meepraten over de poli-

tiek kan weer bij de PvdA. En 

wel overdag. De op Prinsjesdag 

gepubliceerde plannen staan nog 

volop in de belangstelling. Daar-

om is het onderwerp op de eerst-

volgende overdagbijeenkomst: 

‘De troonrede en de PvdA’. 

Dit wordt ingeleid door Carla 

van Rest, oud-voorzitter PvdA 

gewest Utrecht. De bijeenkomst 

vindt plaats op dinsdag 15 okto-

ber, 9.45 u. bij mevr. v.d. Ham-

men, Bielalaan 6 te Bilthoven. 

Ook is er Nieuws uit de Gemeen-

teraad. Ook niet-leden zijn harte-

lijk welkom. Informatie: Tel: 030 

2286903, 030 2282813 of 030 

2201295.

Samen eten in de Duiventil

Enthousiaste vrijwilligers verzor-

gen iedere dinsdagmiddag een 

heerlijke maaltijd. Aanmelden is 

niet nodig, tijd: 12.00 uur. Loca-

tie: Duiventil, Jasmijnstraat 6 in 

De Bilt. De kosten bedragen 4 

euro p.p. 

Open huis IPC

Op donderdag 10 oktober van 

10.00 uur tot 16.00 uur is er 

Open Huis bij mevrouw R. de 

Jong, Groen van Prinstererweg 

24, 3731 HB De Bilt. Er staan 

dan weer diverse producten uit-

gestald, die in kibboetsim en 

bedrijven in Israël gemaakt zijn. 

Voor verdere info: Israël consu-

lenten Guus en Ria Zwart, Tel. 

030 6374878.

Nieuwe kunstwerken

XPOZZ heeft nieuwe kunstwer-

ken geplaatst bij de vestiging van 

Seats2Meet in Bilthoven. Van 

19 september t/m 20 november 

zijn de werken te bekijken van 

Francisca Kalmijn, Mario Kegle-

vic, Liesbet Milort en Madeleine 

van de Vis. Hun werken hangen 

verspreid over de verschillende 

ruimtes en zijn vrij te bezichtigen 

tijdens werkdagen van 9.30 tot 

16.30 uur bij FlexCentraal | S2M 

aan de Jan Steenlaan 5 in Biltho-

ven (naast Station NS).

Laatste tocht Fietsclub 

Op dinsdag 15 oktober 2013 

gaat de fietsclub voor de laatste 

keer in dit seizoen op stap. Er 

wordt een herfstroute gefietst en 

afgesloten met het eten van een 

pannenkoek. Start om 12.30 uur 

vanuit Dijckstate aan het Maer-

tensplein in Maartensdijk. Voor 

meer informatie, aanmeldingen 

en het volledige programma: 

MENS De Bilt, Servicecentrum 

Maartensdijk, Maertensplein 96 

Maartensdijk. tel: 0346-214161 

of www.mensdebilt.nl 

Kunst uit de buurt 

De Opstandingskerk in De Bilt 

bestaat 50 jaar, een jubileum 

dat ‘t hele jaar wordt gevierd. 

Samen met de Immanuelkerk 

is er deze maand een bijzonder 

project: de kerken bieden een 

podium aan kunstenaars uit de 

buurt, uit de wijk; iedereen kan 

hun werk komen bekijken. In 

de Opstandingskerk, 1e Branden-

burgerweg 34 is de tentoonstel-

ling nog te zien op donderdag 10 

oktober tussen 9.00 en 16.00 uur 

“De Heer is mijn Herder”

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor wat hij voor ons 

heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van 

onze lieve vader, opa en overgrootvader

Abraham Cornelis Hoogendoorn
sinds 28 juli 2006 weduwnaar van 

Elizabeth Jacoba Hoogendoorn-van Beek

op de gezegende leeftijd van 87 jaar.

  Maartensdijk: Ellie en Jos

    Jacco

    René en Corina

     Nikita

    Arnold

    Andréa en Leo

     Gabriella

     Gennaro

     Mattia

  Maarssen: Henk en Marie-Agnés 

    Barbara

    Amanda en Mustafa

     Marica en Johan

    Laury en Julien

     Keyla

    Lucie en Remy

Maarssen 7 oktober 2013 

Correspondentieadres:

Zandweg 39

3601AE  Maarssen

De rouwdienst, welke geleid zal worden door ds. J.F. Ezinga, zal 

gehouden worden op D.V. zaterdag 12 oktober om 10.30 uur in de 

Ned. Gereformeerde Kerk, Kerkdijk 60 te Westbroek.

Aansluitend zal omstreeks 11.45 uur de teraardebestelling plaats-

vinden op de Algemene Begraafplaats te Westbroek. 

Na aloop van de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren 
in gebouw “Rehoboth”.

Geen bloemen

Na vele jaren voor ons gewerkt te hebben moeten wij afscheid 

nemen van onze trouwe medewerker en vriend

Cor Hoogendoorn

Zeer veel mensen heeft hij op respectvolle wijze naar het graf 

gedragen maar zaterdag (12 oktober) zullen wij Cor naar zijn laatste 

rustplaats dragen om hem bij zijn geliefde Lies te begraven.

    Steef en Bep de Bruijn

    Freek en Wenny de Bruijn

Westbroek, 7 oktober 2013

Geweldloze 
Communicatie Festival

Onder de titel ‘De warmte van woorden’ is op zaterdag 12 oktober het 

Geweldloze Communicatie Festival voor het eerst in De Bilt. Deelne-

mers kunnen op verschillende manieren kennismaken met Geweldloze 

Communicatie. Er zijn zowel introductie- als verdiepingsworkshops. 

In de pauze is er tevens een informatie- en boekenmarkt. Locatie:  

De Duiventil, Jasmijnstraat 6, De Bilt, aanvang 10.00, 16.15 afsluiting. 

Inschrijven: en programma op www.geweldlozecommunicatiefestival.nl 

en een dag eerder op woensdag 

9 oktober van 13.00 tot 16.00 

uur. Op vrijdag 11 oktober tus-

sen 11.00 en 13.30 uur en op 

zondag 13 oktober aansluitend 

aan de kerkdienst tot 12.00 uur. 

In de wijk Immanuelkerk wordt 

buurtwerk tentoongesteld in het 

wijkgebouw De Schakel achter 

de kerk, Soestdijkseweg Zuid 49. 

Voor contact en tijden zie www.

immanuelkerkdebilt.nl. 

Herfstmenu in Bij de Tijd

De chef-kok van Wijkrestaurant 

Bij de Tijd heeft zich voor het 

diner laten inspireren door de 

warme kleuren van de herfst en 

biedt de mogelijkheid daar een 

lekker bockbiertje bij te drinken. 

Op vrijdag 18 oktober bent u van 

harte welkom op de tweede the-

ma-avond van het najaar in het 

‘Westbroek Ontmoet’ 
winkels van vroeger

door Martijn Nekkers

Meer dan vijftig belangstellenden trok ‘Westbroek Ontmoet’ op dins-

dagmiddag 1 oktober. Hiermee is de nieuwe serie bijeenkomsten, steeds 

op de eerste dinsdag van de maand, in het Dorpshuis van Westbroek 

goed begonnen. Op het programma: winkels van vroeger in Achttien-

hoven en Westbroek.

Karien Scholten had er een fascinerend klankbeeld van gemaakt. 

Daarbij maakte ze gebruik van heel veel oude foto’s en oorspronke-

lijk beeldmateriaal van onder meer Westbroek verzamelaar Wout van 

Winssen en Frank Schaafsma. Het werd een boeiende voorstelling met 

daarin ook stukjes uit ‘Man bijt hond’ en uit het programma van Henk 

Westbroek op RTV Utrecht. 

Supermarkt

Ontwapenend waren beelden van de ‘zakenbeurs’ in het dorpshuis in 

1956 waarop de Westbroekse middenstanders zich presenteerden. Veel 

kreten van herkenning klonken er vanuit het publiek. Je hoefde vroe-

ger echt niet weg uit Westbroek als je wat nodig had. Er waren bak-

kers, slagers, groenteboeren, melkboeren en kruideniers. Vaak werden 

de aankopen nog thuisgebracht ook. Maar ook voor een nieuwe iets, 
huishoudelijke apparaten of een nieuwe TV hoefde je echt niet buiten 

het dorp te gaan. Tot in de negentiger jaren was er nog een grote super-

markt. Van dat alles is wel heel weinig over gebleven, concludeerden 

de bezoekers toch met enige spijt. Zo werd het een middag vol herinne-

ringen, weemoed en verlangen. Maar bovenal hebben de bezoekers hier 

toch erg van genoten, zo bleek uit hun reacties. Karien Scholten heeft 

met deze mooie en uitgebreide productie zeker een gouden kalf ver-

diend op de Utrechtse Filmdagen, kon men na aloop horen. Maar die 
kreeg ze niet, wel de waardering van de bezoekers van deze middag. 

Volgende

De volgende bijeenkomst is op 5 november. Dan vertelt Virgenie 

Hoogendoorn over haar ietstocht naar de top van de Alpe d’Huez. Die 
maakte ze samen met haar vriendin Getine van der Toom in het kader 

van de jaarlijkse gelijknamige sponsortour ten behoeve van de kanker-

bestrijding.

Bezoekers in de ban van beelden van de winkels van Westbroek en 

Achttienhoven in de oude tijd.

Lees verder op pagina 5



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Indische Balletjes, 
alle soorten

Heerlijke Kastanje-
Hazelnoot paté 6 halen / 

   5 betalen

Varkens verse worst 
Naturel of bourgondisch

Runder verse worst
Naturel of bourgondisch

Gehaktstaven
Naturel of bourgondisch

Ei-bieslooksalade
Hammousse
Filet-Americain 3x 100

gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Gebakken boterhamworst 
Boerenham
Rosbief 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 10 oktober 
t/m woensdag 16 oktober

100
gram 0.99

100
gram 1.75

100
gram 1.75

100
gram 1.25

100
gram 1.20

Grieks Braadstuk

Lamsboutschijven
naturel of gemarineerd 

Gehakte Biefstuk 

Magere 
Runderlappen

KatenvlindersVOOR DE ECHTE LIEFHEBBERS!

VLEESWAREN-TRIO

DONDERDAG HEBBEN WE WEER HEERLIJKE WARME PAARDENWORST! 

 (oud recept)

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN 

HEERLIJKE OOSTENRIJKSE 
BERGKAAS, HEIDI-KASE    

BOERENKAAS MET 
FENEGRIEK  

AL ONZE VERSGEBRANDE
NOTEN MIXEN 100

gram 1.25 

500
gram 5.25 500

gram 6.49

500
gram 5.25

500
gram 4.98

100
gram 1.89

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

Wilt u onze extra  

aanbiedingen online 

ontvangen? Download 

dan nu de xxiyo
u app. 

Kies ons als winkel en u 

profiteer direct
 van onze 

aanbiedingen!

per
stuk 4.-

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten en 

rauwkostsalades ___ 100 GRAM  0,70
     o.a. boerenkool, zuurkool en hutspot!

Vers van de Traiteur
Coq au Vin
MET AARDAPPELS _______ 100 GRAM 0,99

Capucijnersschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Boeuf Bourguignon
MET RODE KOOL EN KRIELTJES

________________________ 100 GRAM 1,25
Zaterdag verse sushi!!!

Vers gesneden

Soepgroente
250 GR

Alle soorten   

Tomaatjes
HÉÉL KILO

Hollandse 

Broccoli
500 GRAM

Vers gesneden

Boerenkool ______250 GRAM 0,99

De allerbeste

Perssinaasappels __ 2 KILO  1,99

Alle Lasagnes ____100 GRAM 0,99

MAANDAG 14, DINSDAG 15 
EN WOENSDAG 16 OKTOBER

Volop wilde
        Paddestoelen
Groot assortiment 
                         Pompoenen!!!

Hollandse super
Aardbeien
______________________  2 DOZEN 3,-

0,79 2,99
40 soorten!!!

0,79
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Leyenseweg

Berla
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Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

Kortings

weken 
bij Hoogvliet

30%
korting

40%
korting

50%
kortingMEGASCHERPE

KORTINGEN!

 Riblappen
Kilo
van: 10.49

voor: 6.29

40%

50%
korting

korting

Robijn*, 

Omo of Sunil 

Alle soorten, per stuk
van: 2.42 - 6.79

voor: 1.21 - 3.39

*M
e
t 

u
it
zo

n
d

e
ri

n
g

 v
a
n
 R

o
b

ijn
 w

a
s
ve

rz
a
c
h
te

r 
2

 li
te

r 
fl 
e
s
s
e
n
.

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 9 t/m dinsdag 15 oktober 2013

Alle hele broden

Hier vindt u ons!

Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

0.99

Acties zijn geldig in de Hoogvliet winkel aan de

Leyenseweg 127, bij zwembad Brandenburg

wijkrestaurant. Ook deze thema-

avond wordt opgeluisterd met 

passende live muziek, dit keer 

van het trio ‘Treasure’, wat met 

gitaar, accordeon, bas en zang 

een breed, vrolijk repertoire ten 

gehore zal brengen. Reserveren 

kan via 030 220.9615, contact@

restaurantbijdetijd.nl of door per-

soonlijk even langs te komen. 

Vanaf 17 uur bent u van harte 

welkom; om 17.30 uur wordt het 

voorgerecht geserveerd. Reser-

veren kan t/m woensdag 16 okto-

ber.

Fotoclub

Maandag 14 oktober komt de 

Fotoclub Nieuwegein op bezoek. 

Een aantal leden zal fotowerk 

tonen en er over vertellen. Het 

is leuk om te zien en te horen 

hoe een andere fotoclub invul-

ling geeft aan de hobby fotogra-

fie. De avond begint om 20.00 

uur en wordt gehouden in het  

H.F. Witte Cultuur en vergader-

centrum, Henri Dunantplein 4, 

De Bilt. Voor meer inlichtingen 

www.fotoclubbilthoven.nl 

Concert in Schutsmantel

Op zondag 13 oktober om 15.00 

uur vindt in Schutsmantel, Gre-

goriuslaan 35 te Bilthoven een 

concert plaats. Het ensemble 

Duo Buskermolen-Van den Thil-

lart, bestaande uit Jorinde van 

den Thillart - viool, Alexander 

Buskermolen - piano, zal een 

gevarieerd klassiek programma 

brengen. Het programma duurt 

één uur, zonder pauze. Toegang 

is gratis. Meer informatie over 

Stichting Muziek in Huis, haar 

musici en de volledige con-

certagenda vindt u op www.

muziekinhuis.nl of www.smih.nl. 

Bus-excursie in herfstvakantie

Voor de vierdaagse bus-excursie 

en hotelreis van 22 tot 25 okto-

ber naar een prachtig hotel in 

De Achterhoek zijn er door een 

annulering nog enkele plaatsen 

beschikbaar gekomen. Het pro-

gramma voorziet elke dag in een 

prachtige bustour met museum-

bezoek. Het centrale vertrek voor 

deze reis is vanaf zorgcentrum 

Dijckstate aan het Maertensplein 

in Maartensdijk. Inlichtingen bij 

Hennie en Henk Broekhuizen, 

tel. 0346 212288.

Alzheimercafé

Op dinsdag 15 oktober a.s. vindt 

er een Alzheimer Café plaats in 

De Bilt. De locatie is het restau-

rant in woon- en zorgcentrum 

De Koperwiek in Bilthoven. Het 

thema van deze avond is: ‘Ver-

schillende ziektes die dementie 

kunnen veroorzaken’. Gastspre-

ker voor deze avond is mevr. J. 

de Groot, specialist ouderenge-

neeskunde van De Bilthuysen. 

Er is daarna gelegenheid om met 

haar in gesprek te gaan. Het pro-

gramma begint om 20.00 uur en 

eindigt om 21.30 uur. De toegang 

is gratis. Vooraf aanmelden is 

niet nodig. Voor vervoersvragen 

en andere inlichtingen over het 

Alzheimer Café: Willemien Hak, 

tel.nr. 030-2203490 of Bea van 

Doeland, tel. 030-2219022. 



De Vierklank wordt mogelijk gemaakt 

door onze adverteerders.

Koop lokaal, dat helpt ons allemaal!

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

Roomboter Amandelstaaf
nu € 4,25

Lekker Fris!! 
Appeltjesbrood

€ 4,50

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

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 
Gezondheidscentrum Maartensdijk

Tolakkerweg 217

3738 JM  Maartensdijk

Tel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Extra handjes nodig op het gebied van 

communicatie en PR maak gebruik van 

onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

8 weken lang
vrijdag & zaterdag

20%
jubileumkorting
op alle drogisterij- en 

parfumerieartikelen

en de hele week 
20% korting
in de nagelstudio en 

schoonheidssalon
Jubileumkorting loopt tot 27-11-2013. Korting niet geldig 

op geneesmiddelen, cadeaubonnen en lopende acties.

AAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR

  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  

Zelfbediening bij

Hoogeveen-Metz groente & fruit

dat scheelt al gauw een linke duit!

Iedere vrijdag op de markt in Bilthoven.

Bananen 1 KILO € 1,- 

Elstar 1 KILO € 1,-
HANDAPPELEN

HOLLANDSE

Bloemkool P/S € 0,49

T H E  A RT  O F  H A IR C O L O R IN G

Ter versterking van ons 
team zijn wij op zoek 

naar een

Haarstyliste m/v
* 4 dagen/week

* zelfstandig werkend

Stuur je sollicitatie 
voorzien van CV naar: 

cy.spaan@live.nl

Donderdag en vrijdag ook ‘s avonds open
Maertensplein 33, Maartensdijk, 

tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl
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Gemeente tekent voor 

woningbouw Westbroek
De gemeente De Bilt heeft op 1 oktober een intentieovereenkomst 

getekend met projectontwikkelaar Van Wijnen voor 

woningbouwontwikkeling aan de westzijde van Westbroek. 

Op die manier wordt er in de behoefte van de eigen inwoners 

voorzien en blijft de vitaliteit van het dorp behouden. 

De komende tijd zal de projectontwikkelaar, in nauw overleg met 

de gemeente, gaan werken aan een stedenbouwkundig plan en een 

beeldkwaliteitsplan. Hiertoe zal ook overleg met bewoners van het 

dorp worden georganiseerd. Het stedenbouwkundig plan en beeld-

kwaliteitsplan zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 

2014 ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

Bewonersavonden

In april en mei van dit jaar organiseerde de gemeente een tweetal bewo-

nersavonden om bewoners in Westbroek te informeren over het voor-

nemen voor het ondertekenen van de intentieovereenkomst. Vervolgens 

heeft Van Wijnen dit plan in juli 2013 gepresenteerd aan omwonenden 

en belangstellenden. Suggesties die tijdens deze bewonersavonden naar 

voren kwamen, zijn meegenomen en verwerkt in het woningbouwpro-

gramma. 

Magazijn Voedselbank 
bijna leeg

Het magazijn van Voedselbank De Bilt raakt leeg. Tegenwoordig reikt 

de lokale voedselbank wekelijks meer dan 50 voedselpakketten aan 

ruim 140 personen uit.

De voedselpakketten zijn deels gevuld met versproducten (groenten, 

fruit en brood) van vaste leveranciers, zoals lokale supermarkten, 

John’s Brood & Kaasspecialisten en de Turkse winkel Corum aan de 

Hessenweg. Het magazijn van lang houdbare producten is bijna leeg. 

De A.H.-vestigingen in Bilthoven en De Bilt helpen in week 42 met een 

actie om ervoor te zorgen dat de voorraad weer aangevuld wordt en de 

afnemers iedere vrijdag een goed gevuld pakket mee naar huis kunnen 

nemen. In de week van 14 tot 19 oktober krijgen klanten een bood-

schappenlijstje mee en wordt hen gevraagd of zij iets van het lijstje wil-

len kopen voor de voedselbank. Na het afrekenen laat men de gekochte 

artikelen achter bij de kassa. 

Vaste leverancier

Voedselbank De Bilt geeft sinds 2011 voedselpakketten uit aan gezin-

nen die in inanciële nood zijn geraakt. Albert Heijn De Bilt is een van 
de vaste leveranciers en doneert dagelijks voedsel. Naast het verstrek-

ken van voedselpakketten aan mensen die onder de armoedegrens leven 

wordt hiermee ook de verspilling van voedsel tegen gegaan.

Vrijwilligers

Voedselbank De Bilt werkt uitsluitend met vrijwilligers. De hele orga-

nisatie van het zoeken van leveranciers, het collecteren van de levens-

middelen, het uitdelen van het levensmiddelenpakket, het werven van 

inanciële fondsen, overleg met verwijzingsinstanties enz. wordt door 
hen geregeld. Gezamenlijk wordt er naar gestreefd om iedere vrijdag de 

deelnemers een zo evenwichtig mogelijk pakket levensmiddelen aan te 

bieden.  (Nienke Gasseling Voedselbank)

Feestelijke bustocht succesvol

Ongeveer 200 mensen hebben dinsdag 1 oktober deelgenomen aan de 

feestelijke bustocht, die hen vervoerde door alle kernen van jubilerend 

De Bilt. Terwijl de laatste deelnemers bij de Koperwiek - na de kofie - 
instappen, genieten kinderen van de er tegenoverliggende Julianaschool 

ervan dat ze zo dadelijk de bus mogen uitzwaaien. [foto HvdB]

ANBO regelt 
informatievoorziening WMO

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen maandag kwam wethouder Herman Mittendorff, op verzoek van de 

belangenorganisatie voor senioren de ANBO, praten over de komende veranderingen in 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Drieënveertig toehoorders luisterde 

naar de gemeentelijke visie op de komende veranderingen in de WMO en werden 

in de gelegenheid gesteld om na de pauze die vragen te stellen. 

Mittendorff schetste eerst kort de 

geschiedenis van zorg in Neder-

land. Vanaf 1945 nam de welvaart 

toe daarmee werden steeds meer 

voorzieningen mogelijk gemaakt. 

In de jaren 50 en 60 van de vorige 

eeuw werd die differentiatie nog 

groter en ook de ziekenhuiszorg 

werd steeds meer gespecialiseerd. 

Iedereen die afweek van het ‘nor-

male’ kreeg bijna zijn eigen (zorg) 

mogelijkheden. In de zeventiger 

jaren bereikte dit zijn hoogtepunt. 

Nederland had veel zorgmogelijk-

heden maar dat kostte ook heel 

veel. Toen al werd duidelijk dat het 

betalen daarvan een probleem zou 

worden en de aanzet tot een kante-

ling volgde. Nu zet die kanteling 

groot door: men moet weer meer 

voor elkaar gaan zorgen, mensen 

met een lichte verstandelijke beper-

king gaan niet meer naar een instel-

ling maar worden in hun omgeving 

geholpen en senioren komen moei-

lijker in aanmerking voor een plek 

in een verzorgingshuis. 

Deze kanteling heeft een inanciële 
reden maar zeker ook een inhou-

delijke. De Algemene Wet Bijzon-

dere Ziektekosten (AWBZ) wordt 

weer teruggebracht tot daar waar 

ze voor opgezet was: het regelen 

en vergoeden van langdurige zorg 

aan ouderen, chronisch zieken en 

gehandicapten. Dat vangnet blijft. 

Begeleiding groep (dagopvang en 

dagbesteding) en begeleiding indi-

vidueel en persoonlijke verzorging 

zullen (als alle huidige plannen 

ook in een wet worden vastgelegd) 

ondergebracht gaan worden bij de 

gemeenten. Dit geldt ook voor de 

jeugdzorg en werk en uitkeringen. 

Dit betreft echter niet de medische 

zorg, deze zorg zal geregeld wor-

den in de zorgverzekering. 

Praktijk

In de gemeente De Bilt is in 2006 

het project Mens gestart. Daar-

bij was het streven dat mensen zo 

lang mogelijk veilig thuis konden 

blijven wonen. Het project Mens 

heeft geresulteerd in het oprich-

ten van de Stichting Mens De Bilt. 

Deze Stichting heeft inmiddels 

vier wijkservicecentra gerealiseerd 

waar mensen geholpen worden 

met vragen over wonen, zorg en 

welzijn. Die servicecentra zijn in 

ontwikkeling. Mittendorff: ‘Het is 

een groeiproces. Samen werken we 

eraan om alles goed te regelen. In 

De Bilt gaat het nu om 650 mensen 

die begeleiding ontvangen buiten 

een instelling, 1200 mensen die 

persoonlijke verzorging ontvangen, 

460 mensen die niet meer toegela-

ten worden tot een verzorgingshuis 

en dus thuis moeten blijven wonen 

en 1500 mensen die huishoudelijk 

hulp krijgen. Een belangrijke taak 

in dit alles is weggelegd voor de 

huisartsen. Zij worden vaak het 

eerst op de hoogte gebracht als za-

ken spaak dreigen te lopen. Met die 

huisartsen en de wijkverpleekundi-

gen en de adviseurs wonen, zorg en 

welzijn zal intensief samengewerkt 

gaan worden. Dan zijn de lijnen 

kort en kan er optimaal ingespron-

gen worden bij problemen’. Daar-

naast moeten wijkservicecentra de 

mogelijkheid bieden om gezellige 

ontmoetingen te realiseren inclu-

sief een kopje kofie en het liefst 
ook met de mogelijkheid om iets te 

eten. 

´Onze inzet wordt om de mensen 

die huishoudelijke taken uitvoeren 

toe te rusten om ook iets in de per-

soonlijke verzorging te gaan doen 

en het liefst ook iets in de begelei-

ding. Eigenlijk net als vroeger met 

de gezinshulp. Vroeger was lang 

niet alles beter dan nu maar we gaan 

nu wel terug naar die zaken die toen 

goed gingen´. Vervolgens stelt hij 

dat de gemeente De Bilt te maken 

heeft met 62 zorgverleners. ´Dat is 

bizar. Dat is niet eficient. Het gaat 
de mensen vaak niet om een zor-

ginstelling maar om Truus, Bep of 

Henk. Ik zou dat aantal graag terug 

willen brengen tot 3 of 4 zorgverle-

ners die allen zowel huishoudelijke 

hulp als persoonlijke verzorging en 

begeleiding kunnen bieden´. 

PGB blijft mogelijk

Over het Persoons Gebonden Bud-

get (PGB) is Mittendorff duidelijk. 

´Mijn streven is om de zorg in na-

tura zo goed te maken dat niemand 

meer kiest voor een PGB. Maar 

iedere klant die een aanvraag doet 

voor hulpmiddelen of zorg wordt 

gewezen op de keuze tussen in na-

tura of een PGB, de mogelijkheid 

waarbij de klant zelf kan kiezen 

hoe hij het geld inzet. We willen 

de budgethouders bij het starten 

ook nog adviseren en ondersteunen 

maar daarna moeten ze het verder 

zelf oppakken. Want daarom kiezen 

mensen tenslotte voor een PGB´. 

advertentie

Wethouder Herman Mittendorff legt de aanwezige toehoorders uit welke veranderingen spelen rond de WMO. 



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Tuincursussen
• Tuinontwerpen

• Tuinonderhoud

• Plantenkennis

Pieter de Koning Tuinen BV, Dr. Welfferweg 11 B, 3615 AK  Westbroek (Utr.)

tel. 0346 - 28 21 40, www.koningtuinen.nl

Tijdens de praktijkcursus tuinontwerpen 

komt alles aan de orde wat nodig is om 

een goed ontwerp te kunnen maken 

en gaat u zelf aan de slag, naar keuze 

met uw eigen tuin of die van een 

ander. De cursus wordt gegeven op 4 

maandagavonden: 28 oktober; 4, 11 en 

18 november. Kosten € 180,-.

In de cursus tuinonderhoud komen 

vele aspecten van het tuinwerk aan de 

orde. De cursus is binnen en dat lijkt 

minder praktisch. Maar met veel ruimte 

voor uw vragen leert de ervaring dat 

we 3 afwisselende, leerzame avonden 

beleven. Dit jaar is de planning: de 

donderdagavonden 31 oktober, 7 en 14 

november. Kosten € 90,-.

De plantencursus geeft veel informatie 

over ca. 140 mooie soorten. De plus- en 

ook de minpunten komen aan de orde, 

misverstanden worden verhelderd en uw 

vragen beantwoord. Deze cursus kunt 

u volgen op de 3 maandagavonden 25 

november, 2 en 9 december. Kosten 

€ 90,-.

Alle cursussen zijn incl. koffie/thee en

cursusboek. Belangstelling of inschrijven?

Bel ons of kijk op de site.

P I E T E R  D E  K O N I N G

T U I N E N

Vloeren, tapijt, gordijnen, binnenzonwering & bedden

Hessenweg 113-115  De Bilt    (030) 2200501    www.bergenberg.nl

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

Kijk voor meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:

Elke 2e meter

50%
korting

Geldig op elke 2e meter

Parade tapijt. Minimale

afname 3 meter.

tapijt

tapijt • marmoleum • vinyl                        laminaat • gordijnen • binnenzonwering

WWW.BERGENBERG.NL

Leidschendam  

 

Opheffings-
leegverkOOp
dagelijks vanaf 

10.00 tOt 18.00 uur!!!
(maandag gesloten)

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

alle dekbedOvertrekken 

50% kOrting!

alle kussens, matrassen 

en bOxsprings 

40% kOrting!

Wij stOppen ermee !!!
alles mag Weg tegen bOdemprijzen 

kOm snel

Want 

Op=Op

alles
mag 
Weg

DOS zakt naar 
middenmoot

DOS coach Berry van den Broek miste deze laat-

ste thuiswedstrijd van de 1e helft van de veldcom-

petitie maar liefst drie vaste krachten. Annemiek 

van de Bunt, Michael van Bemmel en A-junior 

Lisanne Groot startten in de basis. Zij kunnen te-

rugkijken op een goede wedstrijd, maar konden 

een nederlaag niet voorkomen.

Tot 2-2 ging het nog gelijk op in de wedstrijd. Hierna 

liep MIA uit naar een 4-8 voorsprong bij rust. Ook na 

rust was er eenzelfde beeld. De DOS-spelers werkten 

hard, maar kwamen vooral aanvallend scorend ver-

mogen tekort. Ook ontbrak de echte overtuiging bij 

de thuisploeg om deze wedstrijd naar zich toe te trek-

ken. De goed leidende scheidsrechter loot uiteinde-

lijk bij een stand van 11-17 voor de laatste maal.

Volgende week speelt DOS de laatste veldwedstrijd 

voor de zaalcompetitie. Hiertoe moet zij een reis 

naar Hardenberg ondernemen om tegenstander Ju-

venta te bestrijden. Bij winst stijgt DOS een positie 

op de ranglijst naar de derde plek. De wedstrijd be-

gint om 15.30 uur.

Een gehavend DOS was zaterdag niet opgewassen 

tegen nummer twee MIA uit Amersfoort.

Ben je TANDARTSASSISTENTE en 

op zoek naar NIEUWE COLLEGA’S?

Dan zoeken wij jou!

Jij Wij 

• Een Piet Precies   •  de leukste praktijk 
  van de omgeving
• Een teamspeler  •  heel kritisch t.a.v. 
  kwaliteit en 
• Kan hard werken   hygiëne 
• Hebt ervaring   •  heel erg 
  servicegericht

Nieuwsgierig? Bellen!  
035-6252 484 (vragen naar Anneke) 

of kijk op www.thkz.nl

Je sollicitatiebrief kun je sturen naar:

Tandheelkunde Zonnestraal t.a.v. Anneke de Hoog
Loosdrechtse Bos 15, 1213 RH  Hilversum
Maar per mail mag natuurlijk ook:

ofice@tandheelkundezonnestraal.nl
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Op 12 oktober wordt de tunnel voor het snelverkeer bij het station 

in gebruik genomen en begint de aanleg van de tunnel voor ietsers 
en voetgangers. In 2014 start de aanleg van de onderdoorgang bij de 

Leijenseweg. In het centrum van Bilthoven wordt gewerkt aan een ver-

nieuwd en verbeterd winkelcentrum. In november wordt cultureel edu-

catief centrum Het Lichtruim geopend.

Veiligheid 

Burgemeester Arjen Gerritsen ziet dat de criminaliteitscijfers in onze 

gemeente de afgelopen jaren behoorlijk zijn gedaald. In 2012 is het 

aantal misdrijven met elf procent gedaald ten opzichte van 2011. ‘Be-

langrijk is dat je gebruikt maakt van initiatieven van burgers zelf. Dit 

doen we onder andere door een directere samenwerking met inwoners, 

zoals bij Burgernet en het project Waaks!. Maar ook de eigen initia-

tieven van inwoners zoals de oprichting van het preventieteam Maar-

tensdijk en het project Veilig Hollandsche Rading zijn aansprekende 

voorbeelden van actief burgerschap.’ Dit jaar is het veiligheidsbeleid 

opnieuw beschreven, met speerpunten als het terugdringen van wonin-

ginbraken, aanpak van jeugdoverlast en de verkeersveiligheid. Met de 

inzet van lokietsen en gericht toezicht op het stationsgebied proberen 
we ietsendiefstallen te voorkomen en op te lossen.’ 

Duurzaamheid

‘De gemeente probeert wat duurzaamheid betreft bij te blijven.’ Wet-

houder Kamminga vertelt dat binnenkort het nieuwe magazijngebouw 

op de gemeentewerf opengaat. ‘Dat is een duurzaam gebouw. In het 

gemeentehuis hebben we een duurzame klimaatinstallatie aangebracht 

en voor de openbare verlichting is een programma aangenomen voor 

LED verlichting.’ Zaterdag 26 oktober is de Nationale Duurzame Hui-

zenroute, waar de gemeente De Bilt aan meedoet. Mensen stellen die 

dag hun huis open om te laten zien wat ze doen aan duurzaamheid, om 

zo een voorbeeld te zijn voor andere inwoners. 

advertentie

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

In de gemeente De Bilt zijn een 

kleine 500 organisaties waarvoor 

duizenden mensen met enige re-

gelmaat vrijwillig actief zijn. Deze 

veelal maatschappelijke doelen 

kunnen niet meer zonder vrijwil-

ligers en die roep zal in deze tijd 

vol bezuinigingen alleen maar gro-

ter worden. Stichting Mens heeft 

in de Vrijwilligerscentrale ViA De 

Bilt een goed instrument om vraag 

en aanbod bij elkaar te krijgen. Be-

middeling gebeurt veelal via de di-

gitale vacaturebank of telefonisch. 

Daarnaast organiseren zij work-

shops, netwerkbijeenkomsten en 

projecten als NL Doet en voor 

middelbare scholen de Maatschap-

pelijke Stages. Ook het geheel op 

vrijwilligers draaiende Meldpunt 

Vrijwilligerswerk bemiddelt in 

contacten tussen hulpzoekenden 

en hulpbiedende vrijwilligers. Zij 

richten zich voornamelijk op chauf-

feursdiensten en kleine klusjes in 

en om het huis. Via de gemeente De 

Bilt kunnen organisaties een verze-

kering afsluiten voor hun vrijwil-

ligers.

Zinvol meedoen 

Wethouder Herman Mittendorff 

opende de Banenmarkt. Hij was 

duidelijk: ‘Zonder vrijwilligers 

kunnen we niet meer. Mensen die 

om niet zich inzetten krijgen daar 

veel voor terug. Het is zinvol om 

mee te doen in de samenleving. Er 

zal steeds meer een beroep moeten 

worden gedaan op vrijwilligers, er 

wordt bijvoorbeeld minder zorg 

verleend en het gaat steeds meer 

draaien om eigen vermogen en het 

eigen netwerk. Dat moet echter wel 

in evenwicht blijven. Vrijwilligers-

werk mag geen alternatief zijn voor 

werk’. 

Hij verlootte vervolgens zijn ei-

gen inzet aan De Woudkapel en 

de Scouting Laurentiusgroep. Bij 

beide organisaties zal hij een aantal 

uren vrijwilligerswerk verrichten. 

Vrijwilligers zijn zo nodig

Renske van Pomeren stond bij 

een mooi ingerichte statafel. ‘Ik 

zoek voor het Leendert Meeshuis 

vrijwilligers. Het is zo nodig: alle 

extra’s kunnen alleen nog maar ge-

realiseerd worden door familie en 

vrijwilligers. Wij richten ons nu op 

mensen die –In between two jobs- 

zijn. Mensen die tijdelijk geen werk 

hebben kunnen wij een zinvolle 

besteding van hun tijd bieden. Wij 

zijn daardoor zeer geholpen en zij 

blijven in een ritme waarna ze ge-

makkelijker de volgende stap kun-

nen nemen’. 

Luco Meijer is met zijn echtgenote 

Claudien al 12 jaar actief in het 

Leendert Meeshuis. Luco Meijer: 

‘Ik doe dit werk al lang. Zomaar 

even iemand een arm geven, helpen 

in de huiskamer of gewoon in ge-

sprek gaan. De liefde die daar in zit 

is mooi’. Nieuw op de Banenmarkt 

is Het Kunstenhuis. Het is de be-

doeling dat na de herfstvakantie de 

curssussen gaan starten in het nieu-

we cultureel en educatief centrum 

Het Lichtruim. De maand er op 

volgen de Open dagen. Er zijn veel 

werkzaamheden die vrijwilligers 

kunnen uitvoeren zoals bijvoor-

beeld het openen en sluiten, kofie 
en thee verzorgen en ontvangen 

en verwijzen. Ook Reinaerde zal 

hier met een groep cliënten hand 

en spandiensten gaan verrichten en 

ook zij zijn op zoek naar betrokken 

vrijwilligers. Een andere nieuwko-

mer was het Helen Downing Insti-

tute waar per jaar 1000 mensen met 

kanker en hun naasten geholpen 

worden om de ziekte kanker emo-

tioneel te verwerken.Ook hier zijn 

vrijwilligers welkom om bijvoor-

beeld op te treden als gastvrouw. 

Dik van Donselaar is directeur van 

de ONS mavo in Bilthoven en het 

Groenhorst in Maartensdijk. 

‘Ook wij hebben als school vrij-

willigers nodig. Onze leerkrachten 

krijgen er steeds meer werk bij dat 

ze er maar gewoon naast moeten 

doen. Dat houdt een keer op. Zij 

moeten zich vooral richten op goed 

onderwijs geven. Ouders vragen 

om ons te helpen is bij onze pubers 

veelal niet gewenst. Daarom zoe-

ken wij andere mensen die bijvoor-

beeld eenmaal in de twee maanden 

een nieuwsbrief in elkaar willen 

zetten. Wij zouden er zeer bij zijn 

geholpen’. 

Meer informatie

Ingrid van Maarschalkerweert is 

Manager Participatie binnen de 

Stichting Mens. ‘Het is goed dat zo 

veel mensen hier naar toe komen. 

Ze zijn nodig. Wij blijven ontwik-

kelen en zijn nu onder andere bezig 

om het vrijwilligersvervoer te gaan 

regelen vanuit één punt. De stich-

ting De Bilthuysen, het Rode Kruis 

en de Stichting Mens werken hierin 

samen. Wij willen optimaal gebruik 

maken van de mogelijkheden die 

deze drie organisatie al in huis heb-

ben’. 

Alle 25 organisaties hadden goede 

verhalen en zijn eigenlijk het ver-

melden waard. Duidelijk is dat zij 

allen zeer gebaat zijn bij hulp van 

vrijwilligers. Halverwege de Ba-

nenmarkt waren veel foldertjes al 

meegenomen. Ruim 150 mensen 

waren toen al langs de verschil-

lende tafels gelopen.

Ignace de Jong was als directeur 

van de Michaëlschool één van de 

initiatiefnemers van wat Werkgroep 

KidS werd. Hij is vanaf het begin 

lid van de werkgroep. Op 26 sep-

tember nam hij feestelijk afscheid 

in restaurant Bubbles & Blessings 

in Bilthoven. Julianaschooldirec-

teur Ella Prins vertegenwoordigt 

de schooldirecteuren in Werkgroep 

KidS. Zij vindt het jammer dat Ig-

nace de Jong stopt, maar heeft er 

wel begrip voor. ‘Ignace was altijd 

de stabiele factor in de werkgroep. 

Hij zorgde ervoor dat het cultuur-

gehalte van alle voorstellingen 

waar basisschoolleerlingen naar toe 

gingen hoog was. Ignace heeft hier 

ook een goede kijk op, omdat hij 

zelf goed op de hoogte is van kunst 

en cultuur.’

Bijna alle basisscholen in de ge-

meente De Bilt nemen inmiddels 

aan het KidS-programma deel. 

Het programma is zodanig opge-

steld dat de kinderen in hun basis-

schooltijd met alle kunstvormen in 

aanraking komen. Ze bezoeken een 

theater- of dansvoorstelling, een 

museum of hebben een ontmoeting 

met een schrijver. Ignace de Jong 

blikt bij zijn afscheidswoord terug 

op een boeiende tijd waarin bijzon-

dere projecten tot stand kwamen, 

zoals het kunstkastjes project. Ook 

gaat hij in op de relatie van KidS 

en Kunst Centraal. Ignace gaf aan 

nog van alles voor de werkgroep te 

willen blijven doen. ‘Omgekeerd 

zullen wij vast nog af een toe een 

beroep op hem doen’, aldus Ella 

Prins. [GG]

Ignace de Jong verlaat Werkgroep KidS

Werkgroep KidS (Kunst in de School) ontstond in 1992. Verschillende toelagen die Biltse 

basisscholen tot dan toe ontvingen verdwenen, waardoor onder andere het schoolzwemmen 

verdween. Er bleef daarna nog een bedrag beschikbaar en schooldirecteuren besloten unaniem 

dat aan culturele vorming te besteden.

V.l.n.r. Ella Prins, Marijke Timmermans, Irene Jongbloets, Marieke de 

Kruijf, Ignace de Jong, Roos Goossens en Dorothe Joosen van Kunst 

Centraal en Margreet Penning.

Veel mensen bij Banenmarkt
voor vrijwilligers 

door Marijke Drieenhuizen

De Vrijwilligerscentrale ViADe Bilt is onderdeel van de Stichting Mens en zij organiseerde

de Banenmarkt voor Vrijwilligers afgelopen zaterdag in Wijkrestaurant Bij de Tijd.

Er hadden zich vooraf 25 organisaties aangemeld die graag in contact wilden komen met 

potentiele vrijwilligers. De vele afiches langs de weg hadden hun werk goed gedaan.
Veel mensen kwamen zich oriënteren op de mogelijkheden. In een ongedwongen sfeer

en met een kopje kofie werden vraag en aanbod besproken.

Meer informatie over vrijwilli-

gerswerk in de gemeente De Bilt:

www.vrijwilliginactiedebilt.nl 

tel. 030 744 05 95.

www.meldpuntdebilt.nl

tel. 030 228 77 99

Vijfentwintig organisaties hadden zich vooraf aangemeld voor de 

Banenmarkt vrijwilligers, waaronder het Leendert Meeshuis met 

vrijwilliger Luco Meijer en contactpersoon vrijwilligers Renske van 

Pomeren. ‘Vrijwilligers zijn zo nodig’. 



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

OPENING VAN HET WILDSEIZOEN 2013!
VRIJDAG EN ZATERDAG WILD PROEVERIJ!

Om te stoven. Ouderwets lekker winters stoven; ca 1½ uur

HAZENACHTERBOUTEN ..............100 GRAM € 1,65

Met been; eventueel fileren wij deze voor u!
Lekker met rodewijnkaneelsaus

HAZENRUG ..............................................100 GRAM € 2,45

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid

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

Van ons bekende lamsvlees. 
Authentiek gekruid met mint & rozemarijn al la Gorden Ramsay!

MINI LAMSBIEFSTUKJES ..............100 GRAM € 2,45

Proef de Griekse sfeer, lekker gekruid, kort en fel bakken

GYROSVLEES ..........................................100 GRAM € 1,00

Uit onze specialiteitenhoek: 8 min op 170 graden. 
Met o.a. biefstukreepjes, lente ui, champignons & peterselie

FRANS PANNETJE ...............................100 GRAM € 1,75

Uit onze poeliershoek: lekker gepaneerd & gekruid, kort braden

KIPSCHNITSELS ..................................... 4 STUKS € 5,00

Uit onze herfsthoek: met veel vlees voor een heerlijke gevulde soep

HAMSCHIJF .............................................100 GRAM € 0,70

Om kort te bakken met bijv. een appeltje en stroop 

BAKBLOEDWORST.............................100 GRAM € 1,10

Heerlijk mals, om te stoven. Smelt op de tong

KALFSRIBLAPJES ............................... 500 GRAM € 11,25

Panklaar. Lekker gekruid met o.a. een kruidnageltje

GROVE BRAADWORST ...................100 GRAM € 1,10

Uit onze traiteurhoek: 
kipwokschotel met groente en noodles, op z’n Peruaans!

PERUAANSE FUEGO VERDURAS  ...100 GRAM € 1,25

Lekker beleg. Pittig gekruid

HERFSTROLLADE ...............................100 GRAM € 1,50

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 12 oktober. Zetfouten voorbehouden.

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

info@mensdebilt.nl                  www.mensdebilt.nl

Internet en E-mail

In deze cursus leert u surfen op Internet en het ontvan-

gen en verzenden van e-mail. Het is een boeiende wereld 

van snelle communicatie en informatie. Niet moeilijk, wel 

interessant. U dient wel een PC te hebben en deze goed 

kunnen bedienen met een besturingssysteem Windows 7

4 lessen. Start maandag 21 oktober of dinsdag morgen 

29 oktober 2013. Kosten € 65,00 inclusief cursusboek.

Nieuwstraat 100 – 3732 DP De Bilt   Tel. 030-220 2994

G. van der Meyden
Ambachtelijke Schoenmakerij

Al meer dan 30 jaar uw schoenmaker

Gecertificeerd schoenreparatuur:

Nieuwstraat 100 - 3732 DP De Bilt  

Tel. 030 220 2994

  

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

T e koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Kooklust 121

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan

• De Vierklank • GroenRijk • Primera Maartensdijk

Ter gelegenheid van het 900-jarig be-

staan van de gemeente De Bilt is een 

bijzonder kookboek samengesteld met 

persoonlijke verhalen en recepten van 

inwoners uit de zes kernen. Een kook-

boek waar je in kan lezen of een lees-

boek waar je uit kan koken. Dat laten 

we even in het midden.

‘Traditiegetrouw werd eerst het kaart-

spel ‘Kleuren’ gespeeld. Het lijkt een beet-

je op Rummikub, maar kortweg gezegd 

gaat het erom dat je met 3 kaarten speelt 

en bij de bank kan ruilen. Na a� oop van 

dit enerverende kaartspel was er een 

koud bu� et. Een onderdeel van het bu� et 

was: ‘De Rode Bieten Salade’. De dagen 

voorafgaande aan deze oudejaarsviering 

was het gespreksonderwerp hoe de 

rode bietensalade moest worden 

bereid.’ 

Peter Diepenhorst - Groenekan

Rode Bieten Salade

op oudejaarsavond

Bijzonder cadeau

Vloeren, tapijt, gordijnen, binnenzonwering & bedden
Hessenweg 113-115  De Bilt    (030) 2200501    www.bergenberg.nl

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

tapijt • PVC vloeren • vinyl                        laminaat • gordijnen • binnenzonwering

op Luxaflex®

binnenzonwering

en horren*

15%
korting

OKTOBER
WOONMAAND

Meer informatie over deze woonmaandacties en de voorwaarden op:

bergenberg.nl/woonmaand

*Actie geldig t/m 31 oktober 2013, 

niet i.c.m. andere acties en/of kortingen.

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

De huisgemaakte 
garnalenkroketjes 

zijn er weer! 
Deze week € 8,50

Verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

15 
Kunst-
kaarten

Ayla Corstanje-Uncu

Ernest Joachim

Martin Klopstra

Irma van Koningsbruggen-Pruis

Lia Koster

Ageeth van den Oever

Daniëlle Orelio

Marian van Puyvelde

Ansèl Sandberg

Fred van de Siepkamp

Dominiek Steinmeijer

Marcel Timmers

Auke Wassenaar

Eric van Wattum

Rolf Wolters

15x Balans in kunst



 De Vierklank 11 9 oktober 2013

Rost van Tonningen denkt dat deze 

avond een belangrijke prikkel is 

geweest om duurzaamheid in de 

gemeente op de kaart te zetten. 

Het duurzaamheidsbeleid van de 

gemeente was tot dan toe niet in 

een nota vastgelegd. ‘We hadden 

in een speerpuntennota een aantal 

projecten voorgesteld, onder andere 

op het gebied van energiebesparing. 

Die projecten zouden voor zowel 

burgers als bedrijven bezuinigingen 

opleveren, met een korte terug-

verdientijd van de investeringen. 

Ondanks dat er een coalitiepartij aan 

het initiatief meedeed, is er weinig 

mee gedaan. 

Wel is op die bijeenkomst de term ‘live 

science’ voor het eerst gevallen en die 

wordt nu nog steeds gebruikt. Dus er 

zijn wel uitvloeisels die aan die avond 

herinneren.’ Er zijn inmiddels op het 

gebied van duurzaamheid resultaten 

geboekt die Ebbe Rost van Tonningen 

zeker niet wil claimen, maar hij denkt 

wel dat er toen een aanzet is gegeven.

Uitvoering

Er kwam een Nota duurzaamheid, 

die in juni 2008 unaniem door de 

gemeenteraad werd vastgesteld. De 

gemeente heeft intussen zichtbaar 

een en ander aan duurzaamheid 

gedaan. In september 2011 stelde 

de raad het Programma Duurzaam-

heid 2011-2014 vast. Voor de uitvoe-

ring werden drie thema’s gekozen. 

Energie en klimaat, fairtrade en duur-

zaam inkopen, en bouwen en wonen. 

Daarvoor werd geld in de begroting 

opgenomen. Wethouder Mittendorff 

deed verder het voorstel om onder-

zoek te doen naar het opzetten van 

een duurzame energiecoöperatie 

Daarmee zou groene energie met 

korting worden ingekocht en tegen 

een normaal tarief aan inwoners 

en bedrijven worden geleverd. Met 

het verschil zou een fonds worden 

opgezet om duurzame projecten te 

stimuleren. Om de kosten van dit 

voorstel te dekken werd 80.000 euro 

in de begroting opgenomen. 

 

Energiebesparing

De gemeente wil in 2030 een CO2 

neutrale gemeente zijn. ‘Maar die 

doelstelling hebben B en W uit 

handen gegeven’, aldus Rost van 

Tonningen. ‘De energiecoöperatie, die 

vanuit het Programma Duurzaamheid 

van het college is gelanceerd, is nu 

bij het particulier initiatief neergelegd. 

Het thema duurzaamheid is afge-

voerd van de bestuurlijke planning 

van B en W. Die planning bevat de 

issues die het college in een jaar tot 

uitvoering willen brengen. De energie- 

coöperatie, BENG! genaamd, ligt nu 

in handen van het particulier initia-

tief. BENG! bouwt voort op wat Tran-

sition Town al jaren in de gemeente 

heeft opgezet. Daar liggen de speer-

punten vooral op het gebruik van 

zonne-energie en energiebesparing. 

BENG! wil samen met zoveel mogelijk 

burgers en bedrijven werken aan een 

energieneutrale gemeenschap. Dit 

gebeurt door het geven van informatie 

en persoonlijk advies over het nemen 

van energiebesparende maatregelen. 

Iedereen kan lid van BENG! worden. 

Op 8 oktober heeft het bestuur, onder 

voorzitterschap van Martijn de Loor, 

een presentatie gehouden over de 

toekomstplannen.’

Afvalscheiding

Rost van Tonningen heeft in een 

commissievergadering twee keer 

aangegeven dat het niet goed is 

dat duurzaamheid van de lijst van 

bestuurlijke planning van B en W is 

afgevoerd. ‘Al is de gemeente dan 

intern wel actief met duurzaam-

heid, zij moet dat ook permanent 

uitdragen.’ Hij is wel tevreden over de 

wijze waarop afval wordt gescheiden 

en noemt dat een sterk punt van 

de gemeente. De Bilt is sinds twee 

jaar Fairtrade gemeente. Ook dat 

noemt hij een goede zaak, evenals 

het bevorderen van ietsverkeer. 

‘Daarnaast zijn er allerlei initiatieven 

van verschillende organisaties, zoals 

van Samen voor de Bilt, die in mei 

volgend jaar een duurzaamheids-

beurs wil organiseren, Emmaus in 

hergebruik van goederen en Tran-

sition Town met het Repair Café.’  

Ebbe Rost van Tonningen ziet steeds 

meer bedrijven en supermarkten met 

ecologische producten. ‘Zo ontstaan 

vele bloemen vanuit het particulier 

initiatief, die samen de gemeente De 

Bilt doen bloeien.’

Steun voor duurzaamheid
groeit op alle terreinen
door Guus Geebel

‘Op het gebied van duurzaamheid zie je opeens overal nieuwe initiatieven tevoorschijn komen’, zegt raadslid Ebbe 

Rost van Tonningen. Hij vergelijkt het met de lente, wanneer bloemen plotseling opkomen. Rost van Tonningen 

was op 26 maart 2008 initiatiefnemer van de Nota duurzame ontwikkeling en organiseerde samen met Désirée 

Schmalschläger een avond waarop duurzaamheid en milieu door deskundigen vanuit verschillende invalshoeken 

werden belicht.

Ebbe Rost van Tonningen vindt dat de gemeente een actieve rol moet hebben.

‘Het voelt reuze goed om eigenlijk een soort van gratis 

verwarming en warm water te hebben. Het is goed voor 

het milieu, maar ook ijn voor de portemonnee.’

Vink Witgoed

‘Het bevorderen van duurzaamheid speelt bij de reno-

vatie een belangrijke rol. In ecologisch opzicht omdat 

de casco’s van de woningen niet worden gesloopt en 

omdat de gerenoveerde woningen aanzienlijk minder 

energie verbruiken, maar ook sociaal: bewoners gaan 

niet allemaal tegelijk, voor 4 maanden, uit hun huis.’

SSW

’Hoe praten bijen met elkaar?’ De leerlingen van groep 

1 denken heel diep na. ‘Misschien zoem-zoem?’ oppert 

eentje. ‘Of …’ Ze kunnen het niet bedenken. ‘Bijen praten 

door te dansen, en zo geven ze een boodschap door.  

Ze wiebelen met hun kontjes over de bijenraat’, is het 

antwoord van de Groenekanse imkers, die de kinderen 

‘bijles’ geven.

Voorlichtingsprogramma basisscholen

‘Het gemiddeld rendement op zonnepanelen bedraagt 

momenteel zo’n 10%, dat is zo’n 8% meer dan de 

bankrente en snel verdiend. Bovendien ben je de 

komende 20 jaar verzekerd van dezelfde energieprijs.’ 

Huussen Elektro

14
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Wist u dat...
√  Het rendement van uw vermogen is tot wel 3 maal hoger als u het in 

zonnepanelen investeert dan dat u het op de bank laat staan.

√  Ook als uw dak niet volledig op het zuiden gericht staat kunt u nog 

een aanzienlijk rendement uit zonnepanelen halen.

√  Het energielabel van uw woning kan aanzienlijk verbeteren door het 

aanschaffen van zonnepanelen.

Jaap de Jong - p-energy
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pagina



 De Vierklank 12 9 oktober 2013

“Duurzaamheid in het Groenekanse Landschap”

Stichting Het Groenekans Landschap onderschrijt elk initiatief 
in het kader van duurzaamheid. Als stichting zijn wij alert op 
alle ontwikkelingen die de kwaliteit van ons landschap en de 
natuur negatief beïnvloeden. Dit doen wij met onze donateurs en 
vrijwilligers. Wilt u ook mee-denken? Wordt dan donateur, een 
mailtje naar info@groenekanslandschap.nl is voldoende.

Het bestuur van het Groenekans Landschap

Laten we de wereld natuurlijk verrassen

door duurzaamheid breed toe te passen

voeg het woord bij de daad

want het geeft iedereen baat

dus verlos ons van

schaad’lijke gassen

Guus Geebel Limerick

Watt of Lumen
Wat duizenden jaren geleden begon met het handmatig maken van vuur, is tegenwoordig 

niet meer dan het omzetten van een schakelaar. Het vuur zorgde niet alleen voor warmte, 

maar bood ook verlichting in de nacht en op donkere plekken; de eerste generatie kunstlicht. 

Thomas Edison zorgde voor de tweede generatie kunstlicht door de gloeilamp uit te vinden. 

Hierna kwamen de luorescentielampen (TL en spaarlampen), die inmiddels de meest 

gebruikte lichtbron in kantoren en andere bedrijfsgebouwen is. Nu is de vierde generatie 

kunstverlichting in opkomst, de LED-verlichting. 

Om al deze lichtbronnen te vergelijken wordt veelal een gloeilamp als refe-

rentie gebruikt. Zo staat op de verpakking van een standaard spaarlamp 

van 11 Watt dat de lichtopbrengst vergelijkbaar is met die van een 50 Watt 

gloeilamp. 

Maar wat als we over een aantal 

jaren de gloeilamp niet meer 

toepassen en de voorstelling van 

die hoeveelheid licht verdwijnt? 

Dan zegt de bovenstaande vergelij-

king helemaal niets. Het zou beter 

zijn (en in de toekomst dus onontbeerlijk) om te weten hoeveel licht een lamp uitstraalt. De 

juiste benaming hiervoor is lichtstroom met als eenheid Lumen. Zo geeft een 50 Watt gloei-

lamp ongeveer 750 Lumen wat overeenkomt met een 11 Watt spaarlamp, maar ook met een 

35 Watt halogeenlamp. Ook de eficiëntie van de lichtbron kan hier eenvoudig aan worden 

gekoppeld; het aantal lumen per verbruikte Watt (lm/W). Op deze wijze kunnen verschillende 

lichtbronnen, waaronder ook LED, met elkaar worden vergeleken.

Bas Huussen - Huussen Elektro

Groen Beleggen

met Belastingvoordeel
Belegt u in 2013 geld in een zogenaamd Groenfonds? Dan krijgt u voor deze Groene Beleg-

gingen een belastingvoordeel. Groene Beleggingen zijn beleggingen in fondsen die door de 

belastingdienst zijn erkend en die investeren in projecten voor milieubescherming. Groene 

Beleggingen worden aangeboden door diverse banken, waaronder Abn/Amro, ASN, ING, 

Rabo en Triodos. Wanneer een 

belegging zich kwaliiceert als 

Groene Belegging, is het gebruike-

lijk dat de bank dat op het iscaal 

jaaroverzicht expliciet vermeldt. 

In eerdere jaren werden er ook belastingvoordelen toegekend aan beleggingen in Sociaal-

etische fondsen en Cultuurfondsen. Vanaf 2013 is deze regeling komen te vervallen. 

Wat is nu dat belastingvoordeel? Over de waarde van uw Groene Beleggingen betaalt u geen 

vermogensrendementshefing (belasting box 3) zolang de waarde van deze beleggingen op 1 

januari 2013 niet meer dan € 56.420 bedraagt. Daarnaast krijgt u een extra hefingskorting; 

een stukje belasting dat u niet hoeft te betalen.

Hebt u heel 2013 een iscale partner? Dan bedraagt de gezamenlijke vrijstelling maximaal 

€112.840. U bent vrij in de keus hoe u de vrijstelling over beide partners verdeelt. Verdeling 

kan ifty-ifty maar ook alles en niets. Alle varianten daartussen zijn mogelijk. Bij de verdeling 

van de extra hefingskorting wordt dezelfde verhouding gebruikt als die bij de verdeling in box 

3 is gevolgd. Een groen voordeel van de belastingdienst; goed voor het milieu en goed voor u.

Margreet de Jong - De Nieuwenhuizengroep

Een groen voordeel van de 

belastingdienst; goed voor het 

milieu en goed voor u.

Het vuur zorgde niet alleen voor 

warmte, maar bood ook verlichting 

in de nacht en op donkere plekken; 

de eerste generatie kunstlicht. 

De wereld gaat stralen van Fairtrade
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Besparen, opwekken
en eficiëntie 
Duurzaam omgaan met energie is ook in de van oudsher conservatieve bouw- en  

installatiebranche speerpunt. Overheid en burgers zien meer en meer het belang hiervan 

en de branche speelt hierop in. Technologische ontwikkelingen worden langzamerhand 

toegepast om de EPN (energie prestatie norm) van de woningen te verbeteren. 

‘Tot voor kort plaatsten we nog hele plafonds vol met halogeen spotjes, namen we de zwaarste 

ketel die verkrijgbaar was binnen het beschikbare budget en vonden we dubbel glas al isola-

tieglas’, aldus Jaap de Jong van EC Bouw bv. Met Maarten Strengers richtte hij het bedrijf 

Positive Energy op. Duurzame energie prestaties zijn de doelstelling bij alle producten die zij 

ontwikkelen. Dit begon bij het plaatsen van zonnepanelen, maar inmiddels is de vraagstel-

ling breder en ook het productaanbod. We benaderen woningen nu via de techniek van Trias 

Energetica. 

Besparen, opwekken en eficiëntie zijn hier de sleutelwoorden. Bij besparen denken mensen 

snel aan in het donker zitten met een dikke trui aan, maar dat is niet het geval. Besparen 

betekent bij ons een verbetering van comfort en toegepaste producten. Het plaatsen van led 

verlichting, het isoleren van de woning of het aanpassen van de installatie om gas te besparen. 

Nieuwe technologieën bieden hier nieuwe kansen. Door het plaatsen van bijvoorbeeld 12 

zonnepanelen is al mogelijk het totale elektrische energieverbruik van een gemiddeld huis-

houden op te wekken. Het hele proces begint met bewustwording, klanten die overgegaan 

zijn op zonnestroom, zien dagelijks welke energie zij opwekken, en worden zich dan bewust 

van hun opwekking en verbruik. 

Ter ondersteuning bieden we de 

klant een energiescan van de 

woning aan. Op deze manier wordt 

iedere partikulier aanbieder en 

afnemer van zichzelf. Met bewust-

wording en een lagere kostenpost 

als resultaat.

T 030 737 01 54

info@p-energy.nl

www.p-energy.nl

Een duurzame en 

iniiaiefrijke
samenleving

De grenzen van ons maatschappelijk systeem zijn bereikt
De economie verkeert in een crisis, onze natuurlijke hulpbronnen worden in 

snel tempo uitgeput. De poliiek is vastgelopen. Veel organisaies zijn door 
steeds maar groter te worden het contact met de mensen verloren. Maar 

laten wij er met een posiieve blik naar kijken. 

De duurzame samenleving

We moeten natuurlijke hulpbronnen hergebruiken, in plaats van deze uit 

te puten. Die omwenteling is al volop aan de gang, maar een versnelling is 
wenselijk. 

De iniiaiefrijke samenleving
Een nieuwe manier van leven en werken zorgt voor een omslag in ons 

denken. De iniiaieven  komen van onderen af. Daarbij hebben wij meer 
communicaiemiddelen beschikbaar dan ooit tevoren. Veel kennis en infor-
maie is makkelijker toegankelijk. Wij zien overal in de gemeente iniia-

ieven: energiebesparing, gebruik zonne-energie, hergebruik kleding en 
goederen en scheiding van afval. Vrijwilligers zijn acief in muziek, sport, 
lezingen, zorg en welzijn, kinderopvang, brandweer. In onze dorpen zeten 
acieve mensen en bedrijven kleinschalig iets in beweging. Al die iniia-

ieven bij elkaar zorgen voor een grote verandering. Daarmee komt een 
andere economie op gang met een menselijke maat. 

De overheid is er om iniiaiefrijke mensen de ruimte te geven
Wij moeten van een individualisische naar een maatschappij  van onder-
linge samenwerking. Beter De Bilt wil burgers ondersteunen. De poliiek 
moet anders gaan werken. Doe mee!

Op donderdagavond 10 oktober 20.00 uur in het H. F. Witecentrum in  
De Bilt vertellen wij u meer. Over gemeenteinanciën en vooral over de 
duurzame en iniiaiefrijke gemeente. Reacies: info@beterdebilt.nl

Uiteindelijk moet dat er volgens voor-

zitter Martijn de Loor toe leiden dat 

De Bilt in 2030 ‘energieneutraal’ is, 

iets dat ook door de gemeente wordt 

nagestreefd. BENG! staat voor ‘Biltse 

Energie Neutrale Gemeenschap’ en 

het uitroepteken onderstreept de 

energieke aanpak die de coöperatie 

voorstaat. Energieneutraal wil in dit 

verband zeggen dat we allereerst 

met z’n allen ons energieverbruik 

gaan terugdringen, bijvoorbeeld door 

onze woning of bedrijfspand goed te 

isoleren of door wat vaker de iets 

te pakken in plaats van de auto. De 

energie die nodig blijft voor verwar-

ming of vervoer, moet volgens BENG! 

zoveel mogelijk schone energie zijn, 

dat wil zeggen afkomstig van duur-

zame bronnen als de wind of de zon. 

Denk aan zonnecollectoren of aan 

duurzaam elektrisch rijden. En verder 

streeft de coöperatie ernaar deze 

schone energie zoveel mogelijk lokaal 

op te wekken. 

Samen sterk

De vraag is natuurlijk waarom het 

BENG! wel zou kunnen lukken wat 

met allerlei voorlichtingscampagnes 

vanuit de overheid niet echt van de 

grond is gekomen. De Loor is van 

mening dat die campagnes zich 

teveel richtten op het individu. ‘Je 

moet als energieconsument zelf op 

zoek naar informatie en dat betekent 

een hoge drempel. Als je samen met 

je buren en met andere bewoners en 

bedrijven in je straat of buurt energie 

gaat besparen of je dak gaat isoleren, 

stimuleert dat ook anderen en boven-

dien kan zo’n isolatieproject dan goed-

koper worden uitgevoerd.’ Gevraagd 

naar zijn persoonlijke motivatie om 

zich voor BENG! in te zetten, noemt 

de voorzitter als belangrijkste drijfveer 

dat hij wil bijdragen aan een betere 

wereld voor onze kinderen en klein-

kinderen als het gaat om de opwek-

king en het gebruik van energie: ‘Wij 

geloven dat we als BENG! daarin het 

verschil kunnen maken. Dat zien we 

ook in de vele plaatsen in Nederland 

en daarbuiten die ons al zijn voorge-

gaan.’

Op dit moment is BENG! hard bezig 

om leden te werven. Dat kunnen, 

zoals gezegd, zowel bewoners als 

bedrijven zijn. Maar wat krijgen die 

terug voor hun lidmaatschapsbij-

drage? Martijn de Loor: ‘Dat is veel: 

bijvoorbeeld een advies op maat van 

een van onze adviseurs of korting 

als je bij een lokale ondernemer 

producten aanschaft die helpen om 

energie te besparen. Ook kunnen de 

leden straks meedoen met gezamen-

lijke inkoopacties.’ Nodig is natuurlijk 

wel dat tenminste een deel van de 

leden zich ook voor BENG! zelf inzet. 

Daarover heeft de voorzitter tot nu 

toe geen klagen: ‘Onze presentatie 

dit voorjaar heeft veel enthousiasme 

losgemaakt. Veel mensen hebben 

zich de afgelopen maanden ingezet 

om de plannen verder uit te werken. 

En na onze eerste ledenvergadering 

gaan we ook echt aan de slag.’ Wie 

meer wil weten en/of lid wil worden 

van BENG! kan terecht op de website 

www.beng2030.nl.

Energieneutraal in 2013
door Annelies Devilee

BENG!, zo luidt de naam van onlangs opgerichte duurzame energiecoöperatie, die zich ten doel heeft gesteld 

om eraan te werken dat we over een aantal jaren in de gemeente De Bilt niet langer afhankelijk zijn van fossiele 

energie. De coöperatie is eigenlijk een vereniging waar zowel bewoners als bedrijven lid van kunnen worden. Deze 

bundeling van krachten maakt het mogelijk grote stappen te zetten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van kennis 

binnen de coöperatie of door de gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen.

Martijn de Loor: ‘Door krachten te bundelen kan je geld besparen’.

Enkele bewoners van Centrum 2 namen eind 2012 het initiatief hun wijk 

duurzamer te maken. Hun eerste actie was vloerisolatie.Van de 126 koop-

woningen deden 25 huizen mee. Hun vervolgaanbod zal waarschijnlijk zijn 

spouwmuurisolotie en/of zonnepanelen.

Energieneutraal in 2030
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Het dak werd voorzien van zonne-

collectoren die een 850 litervat 

verwarmen. Zo wordt winkel en 

woonhuis voorzien van warm water 

en de nieuw aangebrachte vloerver-

warming draait volledig op de ‘eigen’ 

warmwatervoorziening. In combinatie 

met de goed geïsoleerde kap op het 

pand verdient Ruth zijn investering 

weer terug. ‘En’, zegt Ruth’, ‘het voelt 

reuze goed om eigenlijk een soort van 

gratis verwarming en warm water te 

hebben. Het is goed voor het milieu, 

maar ook i jn voor mijn portemonnee.’

De portemonnee is bij deze min of 

meer ‘ouderwetse’ witgoedleveran-

cier in tijden van recessie een hot 

item. ‘Natuurlijk kan ik puur op prijs 

niet concurreren met een leverancier 

die zelf geen voorraad heeft en met 

een minimum aan overhead witgoed-

dozen schuift. Ik wil dat ook niet 

want ik ben ervan overtuigd dat ik 

met mijn kennis en service een stuk 

meerwaarde lever en daar voel ik me 

prettig bij. Onze klanten weten dat te 

waarderen, we kunnen een probleem 

goed inschatten en spelen daar 

adequaat op in. Soms kunnen we een 

probleem telefonisch oplossen en als 

dat niet lukt zijn we zo snel mogelijk 

ter plekke. Als apparatuur je in de 

steek laat moet je er als leverancier 

gewoon zijn.’

Afval

De kennis en service maken we 

ondertussen mee. Een echtpaar met 

een kapotte droger heeft binnen 10 

minuten de beslissing al gemaakt. 

Ruth legt duidelijk de verschillen 

tussen de rits drogers die opgesteld 

staan uit. De warmtepompdroger 

komt als winnaar uit de bus. Het 

systeem, dat als een soort omge-

keerde airco werkt, wint sinds 2 jaar 

enorm aan populariteit. De machine 

mag dan iets duurder zijn, maar 

iedere droogbeurt valt € 0,50 goed-

koper uit en dan valt het omslagpunt 

snel uit te rekenen. De klant besluit 

de droger ‘s middags zelf even op te 

halen. Hij is niet zwaar en verder is het 

gewoon stekker erin en draaien maar. 

De oude droger kan hij op de stoep 

achterlaten, voor afvoer via WeCycle 

zorgt Ruth en het verpakkingsmate-

riaal kan ook aan een tweede leven 

beginnen. 

Vink Witgoed doet mee aan een pilot 

van de BSH-groep die piepschuim 

recycled tot isolatiemateriaal voor 

woningen. Per week wordt er zo’n 

2.000 liter piepschuim afgevoerd, 

gelijk aan zo’n 8 kliko’s vol. Ook het 

andere verpakkingsmateriaal krijgt 

een nieuwe bestemming. Karton 

wordt afgevoerd via de plaatselijke 

muziekvereniging, plastic wordt 

gescheiden opgehaald en de houten 

pallets worden verzaagd en voor de 

kachel gebruikt.

Vetluis

Een telefoontje tussendoor brengt 

een nieuw begrip naar boven. Schone 

was die stinkend naar natte sokken 

de machine uitkomt. De veroorzaker 

daarvan is de zogenaamde vetluis. 

Een vervelende bacterie die zijn kans 

schoon ziet nu op lage temperaturen 

wassen en wassen met een vloei-

baar wasmiddel zo populair is. Niet 

alleen is het heel lastig om de geur 

weer uit je machine te krijgen, maar 

het is ook nog funest voor de levens-

duur van de machine. Na een jaar of 

4 is je wasmachine ter ziele. ‘Dat is 

pas slecht voor het milieu’, stelt Ruth 

nadrukkelijk.

Meten is weten

Eenmaal op dreef raakt Ruth niet 

uitgepraat over hoe je in feite geld 

kan verdienen door te investeren 

in een degelijk stukje witgoed. De 

verschillen tussen de diverse ener-

gielabels en de i nanciële voordelen 

om oud door nieuw te vervangen 

schut hij zo uit zijn mouw. Heb je een 

koel/vries combinatie staan van een 

jaar of 15 oud dan loopt je energie-

rekening met zo’n € 175,00 per jaar 

terug als je hem vervangt. En als je 

zeker wil weten dat je bij vervanging 

niet alleen een positieve bijdrage aan 

het milieu levert, maar het ook echt in 

je portemonnee gaat voelen, dan kan 

je bij Vink een energiemeter lenen. 

Na 2 weken weet je precies wat je 

huidige apparatuur verbruikt en wat 

het gaat schelen als je die vervangt.

Duurzaam wassen is geld verdienen
Vink Witgoed verhuisde in april van dit jaar naar het prachtige pand aan de Pr. Christinastraat in Westbroek. 

Maar niet voordat er een paar aanpassingen aan het pand werden gedaan. Eigenaar Ruth Nagel behield het goede 

van het oude Rabobankgebouw maar nam ook de kans waar om een aantal slimme en duurzame veranderingen 

aan te brengen.

Pr. Christinastraat 3

3615 AE Westbroek 

tel. 0346-28 14 59

fax. 0346-57 32 67

westbroek@vinkwitgoed.nl

www.vinkwitgoed.nl

Openingstijden

Maandag: 10.00 t/m 17.00 uur

Dinsdag: 10.00 t/m 17.00 uur

Woensdag: 10.00 t/m 12.30 uur

Donderdag: 10.00 t/m 17.00 uur

Vrijdag: 10.00 t/m 17.00 uur

Zaterdag: 09.30 t/m 16.00 uur

Het piepschuim wordt wekelijks 

opgehaald om verwerkt te worden tot 

isolatiemateriaal voor woningen.

Ruth Nagel weet van alle machines haari jn de voor- en de nadelen in relatie 

tot gebruik uit te leggen.

Het mooie van de Fairtrade Gemeente 

campagne is dat iedereen mee kan 

doen: thuis, op het werk, in de orga-

nisatie of sportclub waarin je actief 

bent, op school. Je kunt zelf heel 

simpel je boodschappen doen bij 

de Wereldwinkel of in je supermarkt 

kiezen voor de fairtrade kofi e, thee, 

chocola, rijst, e.d. Je herkent fair-

trade aan het logo van Max Havelaar. 

Is er op je werk of bij je sportclub een 

kantine, vraag dan aan de beheerder 

of ze over willen gaan op fairtrade 

producten. In de kantine van tennis-

vereniging Meijenhagen hebben ze 

dit al gedaan. Laat je ook inspireren 

door iemand als Margo Boogaard 

die heerlijke bonbons maakt met 

fairtrade chocola. Of door scholen, 

die Fairtrade school willen worden, 

zoals de Julianaschool, Wereldwijs 

en de Werkplaats Kindergemeen-

schap. Wijkrestaurant Bij de Tijd wil 

Fairtrade Restaurant worden en Het 

Utrechts Landschap bestelt jaarlijks 

kerstpakketten voor de vrijwilligers 

bij de Wereldwinkel, allemaal goede 

voorbeelden. Op Max Havelaar.nl 

is te vinden welke producten fair-

trade zijn en waar die te koop zijn. 

De mensen achter de producten uit 

ontwikkelingslanden willen natuurlijk 

niets liever dan ook hun eigen leven 

duurzaam en met toekomstperspec-

tief opbouwen. Daarvoor is nodig dat 

handel eerlijker wordt. (Fieke Faber)

Fairtrade en duurzaam
hand in hand
De Bilt is sinds oktober 2011 Fairtrade Gemeente: op veel plekken in De Bilt worden al fairtrade producten 

gebruikt en verkocht: in bedrijven, scholen, kantines, kerken, supermarkten, winkels, café’s en restaurants. 

Maar het kan nog veel beter.

Samen kunnen we een verschil maken op weg naar duurzaamheid wereldwijd.

Fairtrade
Niemand buitenspel!

Duurzaamheid en 
verantwoordelijkheid
Soms denken wij wel eens dat duurzaamheid een modewoord is. Maar 

als wij wat eerlijker nadenken beseffen wij maar al te goed dat de 

grondstoffen die onze aarde voortbrengt niet onuitputtelijk zijn. Een 

opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren geldt ons allen. 

En dan moeten we juist hier onze verantwoordelijkheid verstaan om 

grondstoffen en goederen duurzaam te produceren en gebruiken. Als 

je dan als bedrijf denkt aan nieuwe buitenterreinverlichting, dan is een 

keuze voor duurdere LED verlichting zo’n duurzame verantwoordelijk-

heid.

Het duurzaamheidsdenken komt 

ook tot uitdrukking in de ontwik-

keling van hybride auto’s. Hier 

kunnen we zien dat de overheid 

ook duurzaamheid serieus neemt. 

Een elektrische of hybride bestelauto zou het nodig maken dat de chauf-

feur een C rijbewijs moet halen om nog enig netto laadvermogen over te 

houden. Echter, in Nederland is het voor elektrische of hybride bestel-

auto’s tot 7000 kg totaalgewicht toegestaan om deze met het B-rijbewijs 

te besturen.

Veldhuizen Wagenbouw - Groenekan
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Het Burgemeester van Heemstra-

kwartier in De Bilt is een wijk met 

190 boven- en benedenwoningen 

uit de jaren veertig en vijftig. SSW 

is deze woningen historiserend en 

energie-intelligent aan het renoveren 

– met behoud van het oorspronkelijke 

karakter en veel energiebesparende 

maatregelen zoals HR++-beglazing, 

een HR-ketels, vloer- gevel- en 

dakisolatie. Door die maatregelen 

promoveren de woningen van de 

slechte energielabels E, F en G naar 

het veel betere A-label. Ook komen 

er tal van mogelijkheden voor indi-

viduele woningverbetering, waarbij 

ook rekening wordt gehouden met 

toekomstige bewoners. De renovatie 

is in september 2012 gestart en moet 

medio 2015 zijn afgerond.

Het bevorderen van duurzaamheid 

speelt bij de renovatie een belangrijke 

rol. In ecologisch opzicht omdat de 

casco’s van de woningen niet worden 

gesloopt en omdat de gerenoveerde 

woningen aanzienlijk minder energie 

verbruiken, maar ook sociaal: bewo-

ners gaan niet allemaal tegelijk, voor 

4 maanden, uit hun huis. Ze kunnen 

weer terugkeren naar hun eigen 

woning, waardoor de sociale infra-

structuur overeind blijft. Dat komt de 

leefbaarheid en daarmee de duur-

zaamheid van de wijk ten goede. 

Zaterdag 26 oktober willen we graag 

het project aan u presenteren. Tussen 

10.00 uur en 13.00 uur bent u van 

harte welkom in het Heemstrakwar-

tier. Op onze internetsite www.ssw.nl 

kunt u vanaf half oktober lezen welke 

woning wij openstellen op zaterdag 

26 oktober. 

Duurzaam renoveren
SSW investeert in duurzame wijken en energiezuinigheid. Een projecten waarbij deze aspecten nadrukkelijk  

samengaan is de renovatie van het Burgemeester van Heemstrakwartier.

Renovatie Burgemeester van Heemstrakwartier. 

Woonstichting SSW

Waterman 45

3721 WE Bilthoven

Postbus 265

3730 AG  De Bilt

Telefoon: 030 220 58 33

Fax: 030 220 05 87

E-mail: info@ssw.nl

Openingstijden

maandag t/m donderdag:

8.00-17.00 uur

vrijdag:

8.00–12.00 uur

Telefonisch spreekuur opzichter

Wilt u één van onze wijkop-

zichters persoonlijk spreken? 

Dat kan tijdens kantooruren via  

bovenstaand nummer.

Gratis advies
Gratis offertes

Gratis uw offertes beoordelen

Meer comfort, minder energielasten
Wij hebben al veel bewoners in de gemeente De Bilt e.o. geholpen bij 

het maken van de juiste keuze voor energiebesparende maatregelen 

die passen bij hun woning, het comfort en het budget. 

Bent u de volgende?

WWW.SLIMISOLATIEADVIES.NL

henk.sikma@slimisolatieadvies.nl      06 22 97 23 42

Paulus Potterlaan 35   3723 EX Bilthoven

SPOUWMUURISOLATIE

  DAKISOLATIE
ZONNEPANELEN

VLOERISOLATIE 

CV KETELS  
HR++ GLAS

Energiezuinig renoveren 
Het Burgemeester Van Heemstrakwartier in De Bilt is een karak-

teristieke wijk uit de jaren vijftig die onder beheer van SSW valt.  

De woningen zijn begin jaren tachtig voor de eerste keer gerenoveerd. 

Vanaf september 2012 ondergaat de wijk nu haar tweede grote renova-

tie. Alle woningen hebben na renovatie het energielabel A.

Voor het behalen van het energielabel A moeten de woningen aan een 

aantal richtlijnen voldoen. Bij de renovatie is daar terdege rekening mee 

gehouden. Een deel van de woningen is inmiddels klaar en voorzien van:

•	 HR	cv-ketel,	inclusief	HRww-label
•	 lage	temperatuurvloerverwarming	voor	de	woonverdiepingen
•	 Isolatie	van	muren,	Rc	>	3
•	 Isolatie	begane	grondvloer,	Rc	>	4,5
•	 Isolatie	van	schuine	daken,	Rc	>	5
•	 Isolatie	van	platte	daken,	Rc	>	4
•	 Aanbrengen	mechanische	ventilatie-unit	met	gelijkstroommotor
•	 Gevels	voorzien	van	ventilatieroosters
•	 Nieuwe	houten	ramen	en	kozijnen	met	HR++	isolatieglas
•	 Geïsoleerde	voordeur
•	 Kierdichting

Dit blok wordt inmiddels weer energiezuinig bewoond. Het duurt nog tot het 

tweede kwartaal van 2015 eer alle woningen onder handen genomen zijn.

Onder het motto durven én doen worden 

bedrijven, maatschappelijke organisaties 

en inwoners van gemeente De Bilt geïnspi-

reerd actiever te worden om meer duurzame 

keuzes te maken. Bestaande voorbeelden en 

ervaringen worden hiervoor gebruikt maar ook 

vele nieuwe ideeën krijgen aandacht. Daar-

naast biedt de website een platform aan o.a. 

founders en partners van Samen voor De Bilt. 

Collectieve aanpak

Een tiental betrokken founders en partners 

van Samen voor De Bilt startten eerder dit 

jaar de pioniersgroep duurzaamheid. Deze 

pioniersgroep wil laten zien waarom werken 

aan een duurzame ontwikkeling belangrijk is. 

Als onderdeel van Samen voor De Bilt brengt 

de pioniersgroep duurzame initiatieven binnen 

onze gemeente in kaart, maakt deze zichtbaar 

en stimuleert nieuwe ontwikkelingen. Onder 

duurzaam worden alle activiteiten verstaan 

die een bijdrage leveren aan het zorgvuldig 

en zuinig omgaan met mensen, natuur en 

grondstoffen. De pioniersgroep vindt maat-

schappelijke samenhang en een leefbare 

aarde belangrijk voor ons allemaal, zowel nu 

als voor in de toekomst. De unieke collectieve 

aanpak zal een sterkere duurzame beweging 

doen ontstaan, zo is de verwachting. Om de 

activiteiten van de pioniersgroep meer zicht-

baarheid en impact te geven worden deze nu 

gebundeld in duurzaamdebilt.nu.

Lokaal sterk

Samen voor De Bilt volgt de ontwikkelingen 

in de markt en samenleving op de voet en 

ontwikkelt kansen die de lokale gemeen-

schap sterker maken. Naast haar eigen initi-

atieven werkt zij ook nadrukkelijk samen met 

bestaande marktpartijen. Met Stichting Mens 

De Bilt wordt bijvoorbeeld gesproken om een 

constructieve samenwerking op te zetten en 

de programma’s m.i.v. 2014 op elkaar af te 

stemmen. Vooruitlopend op het nieuwe busi-

nessplan onderzoekt Samen voor De Bilt de 

mogelijkheden om haar dienstverlening te 

verbreden. Het stimuleren van maatschap-

pelijk betrokken ondernemen bij bedrijven 

en organisaties in de gemeente De Bilt blijft 

daarbij leidend. 

Wilt u meedoen?

Heeft u een duurzaam initiatief dat aandacht 

goed kan gebruiken? Of wilt u met uw bedrijf 

of organisatie op het gebied van duurzaam-

heid kennis delen of een discussie opstarten? 

Neem dan contact op met Samen voor De Bilt: 

Sjoerd Papa: sjoerd@samenvoordebilt.nl

 M 06 4842 4843

Ingrid Verheij: ingrid@samenvoordebilt.nl

 M 06 4606 4010

Samen voor De Bilt lanceert 

duurzaamdebilt.nu 

Op 10 oktober, de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid,  lanceert 

Samen voor De Bilt haar nieuwe web initiatief duurzaamdebilt.nu. 

De website heeft een eigen identiteit en beeldmerk gekregen en 

staat los van de website Samenvoordebilt.nl. 
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 ‘GROEN’ RIJDEN IN GROENEKAN

Iveco 75 C21

- 3,0 liter TDI 210Pk

- laadklep 1.500 kg

huurprijs € 650,=/week

Kon. Wilhelminaweg 259 | 3737 BA Groenekan | T. 0346-259600 | www.veldhuizen.eu | info@veldhuizen.eu

Volgens Regelement Rijbewijzen, art. 15 lid 4b 

mogen “hybride electrische motorvoertuigen” van 

meer dan 3.500 kg bestuurd worden met rijbewijs B.

Omdat de Daily 70C21 Hybrid voldoet aan deze 

richtlijn mag tot 3200 kg lading vervoerd worden met 

rijbewijs B.

Tevens kunt u door het rijden op stroom besparen op 

brandstofkosten en kunt u onbeperkt in steden 

rijden.

Het welzijn van bijen - en van bestui-

vende insecten in het algemeen - 

hangt nauw samen met het welzijn 

van de mens. Zonder bestuivers zou 

de productie van bloemen, vruchten 

en groenten drastisch inzakken. 

Bestuivende insecten vormen zelf een 

belangrijk onderdeel van de biodiver-

siteit én ze hebben zelf ook alle belang 

bij die biodiversiteit want ze gedijen 

het best op een grote verscheiden-

heid aan bloemen en drachtplanten. 

Laat biodiversiteit nu net één van de 

belangrijkste markers zijn voor duur-

zaamheid! Bijen hebben dus terecht 

een plek in deze duurzaamheideditie 

van De Vierklank.

Voorlichting

Helaas is door de opkomst van onder 

meer insecticiden en het vermin-

deren van de biodiversiteit (grote 

monoculturen met nog maar heel 

weinig drachtplanten op de akkers) 

de positie van bestuivende insecten 

ernstig aangetast. Voor Groenekanse 

imkers een reden om met een scala 

aan activiteiten aandacht voor dit 

probleem te vragen en te proberen in 

hun omgeving de situatie voor bijen 

te verbeteren. En omdat jong geleerd 

oud gedaan is, onbekend onbemind 

maakt én wie de jeugd heeft ook de 

toekomst, trekken de imkers in dat 

kader ook ieder jaar met een bijen-

voorlichtingsprogramma langs een 

aantal basisscholen. Dit jaar waren 

dat de Martin Luther King (MLK) in 

Maartensdijk, de Nijepoort in Groe-

nekan en de Rudolf Steiner (thans 

Zonnewiel) in De Bilt. 

Praktijk

De imkers leggen uit hoe bestuiving 

in zijn werk gaat. Meeldraden, stam-

pers, de rol van de koningin, werk-

sters, darren, bijenkasten en de hele 

imkeruitrusting passeren de revue, 

ondersteund door prachtige illustra-

ties en een pakkende ilm. Daarnaast 

nemen de leerlingen ook een kijkje in 

de praktijk van de bijenstand bij de 

imker thuis. Daar biedt de demon-

stratiekast met glazen zijwanden de 

mogelijkheid het huiselijk gedrag van 

de bijen en de bijenkoningin te obser-

veren en – veilig gehuld in imker-

pakken – bekijken ze ook een bijen-

kast in vol bedrijf. Tenslotte maken 

ze kennis met de productiekant van 

het imkervak door zelf waskaarsen te 

maken van de raten en honing te slin-

geren tot ze een ons wegen.

Samenwerking

Met hun enthousiaste ‘bijlessen’ 

hebben de Groenekanse imkers 

inmiddels een groot aantal basis-

schoolleerlingen bereikt. Aanvanke-

lijke angst voor bijen is bij de leer-

lingen vervangen door verwondering 

over en bewondering voor de presta-

ties die zulke nietige wezentjes door 

intensieve samenwerking weten te 

bereiken. Leerlingen raken niet alleen 

doordrongen van het belang van bijen 

voor het overleven van de mens, maar 

sommigen ontwikkelen zich zelfs tot 

enthousiaste bijenambassadeurs die 

een vruchtbare kweekvijver vormen 

voor de broodnodige volgende gene-

raties imkers. Voor meer informatie 

zie: bijenbloemenlintdebilt.nl en 

debijenwij.nl.

‘Bijlessen’ op school
’Hoe praten bijen met elkaar?’ De leerlingen van groep 1 denken heel diep na. ‘Misschien zoem-zoem?’ oppert 

eentje. ‘Of …’ Ze kunnen het niet bedenken. ‘Bijen praten door te dansen, en zo geven ze een boodschap door.  

Ze wiebelen met hun kontjes over de bijenraat’, is het antwoord van de Groenekanse imkers, die de kinderen ‘bij-

les’ geven. Dat leidt dan tot levendig gekwispel in de klas en tot grote hilariteit, zeker als blijkt dat niet alleen de 

kinderen goed kunnen bijendansen, maar de juf ook’. 

Veilig in imkerpak bij de imker thuis.

Honingslingeren tot je een ons weegt.

Doe mee aan de Nationale 
Duurzame Huizenroute 
Heeft u zonnepanelen of een zuinige HR+-ketel? Woont u in een energieneutraal huis? 

Deel dan uw ervaringen en kennis met andere inwoners in de gemeente op zaterdag  

26 oktober. 

Op zaterdag 26 oktober start de Nationale Duurzame Huizenroute en ook De Bilt doet mee. 

Stel uw huis open en laat anderen zien hoe ‘duurzaam’ uw woning is. De gemeente De Bilt en 

de lokale duurzame energiecoöperatie BENG! ondersteunen de huizenroute. Het biedt inwo-

ners de kans om zich te laten informeren over duurzaam en energiezuinig wonen en mensen 

kunnen inspiratie opdoen om zelf aan de slag te gaan.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden zie de website www.duurzamehuizenroute.nl/de-bilt. 

Daar is ook te lezen, dat de panden Burgemeester van Heemstrakwartier 74 en 167, Stra-

tusplein 9 en Zorgvliet 2 te De Bilt, die dag kunnen worden bezocht. Er zijn op die site ook 

mogelijkheden ook uw huis open te stellen om zo anderen te kunnen inspireren op de weg 

naar duurzaamheid. Bent u verhinderd op zaterdag 26 oktober dan kan het huis toch worden 

aangemeld. 

Ook Zorgvliet 2 kan tijdens de duurzame Huizenroute worden bezocht.
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Huussen Elektro koos ervoor om bij 

de bouw van het pand aan de P.C. 

Staalweg op Larenstein vooral te 

investeren in een laag energiever-

bruik. Zo werd het gehele pand voor-

zien van LED-verlichting en daglicht 

afhankelijke regelingen al dan niet in 

combinatie met bewegingssensoren 

en dimmers. Als geen ander kunnen 

zij natuurlijk precies uitrekenen wat 

wel en niet zinvol is qua installatie. 

Zo blijkt een spaarlamp op de WC 

geen enkel effect te hebben, maar 

een bewegingssensor in een gang 

levert wel degelijk een besparing op. 

Datzelfde geldt voor het klimaatsys-

teem dat geïnstalleerd is. Door middel 

van een warmtepomp wordt het pand 

‘s zomers gekoeld en ‘s winters 

verwarmd.

Rendement

‘Alles draait om rendement’, vertelt 

Bob. ‘Dat geldt niet alleen voor het 

geld dat je op de bank hebt staan 

(rendement op vermogen) maar even 

zo goed voor zonnepanelen (het maxi-

maal vermogen dat je uit een paneel 

kan halen). Op de bank is het simpel, 

daar staat een rentepercentage vast 

en dat is het dan. Bij zonnepanelen 

ligt dat lastiger omdat ook omgevings-

factoren een rol spelen. Desalniet-

temin is er een eenheid die aanduidt 

wat de opbrengst onder laboratori-

umomstandigheden maximaal kan 

zijn. Die opbrengst wordt in Wp (Watt-

piek) aangegeven. Toch is het niet zo 

dat we altijd panelen installeren met 

de hoogste Wp. Die panelen zijn rela-

tief duur in aanschaf en gebruiken we 

bijvoorbeeld als we maar een kleine 

oppervlakte tot onze beschikking 

hebben. Is er sprake van bijvoorbeeld 

een groot plat dak dan kunnen we 

prima uit de voeten met goedkopere 

panelen om toch hetzelfde resultaat 

te behalen.’ Goedkoper hoeft niet 

altijd kwalitatief minder te betekenen. 

Voor de optimale opbrengst komt 

alles aan op een correcte plaatsing. 

Bas hierover: ‘Voordat we tot plaat-

sing overgaan kijken we eerst goed 

naar de omgeving. Schaduwbren-

gers worden in kaart gebracht en de 

hoek waaronder we de panelen gaan 

plaatsen wordt zorgvuldig berekend. 

De panelen zijn namelijk in serie 

geschakeld, een streepje schaduw 

op 1 paneel betekent dat een groot 

gedeelte van de rij niets oplevert. Dat 

proberen we natuurlijk zoveel moge-

lijk te voorkomen.’

Geld verdienen

Slim investeren in zonnepanelen 

levert in ieder geval meer op dan het 

geld werkloos op de bank laten staan. 

Bob: ‘Het gemiddeld rendement op 

zonnepanelen bedraagt momen-

teel zo’n 10%, dat is zo’n 8% meer 

dan de bankrente en snel verdiend. 

Bovendien ben je de komende  

20 jaar verzekerd van dezelfde  

energieprijs. Er wordt niet veel rucht-

baarheid aan gegeven, maar leg je 

energierekeningen van de afgelopen 

jaren maar eens naast elkaar, dan 

zal je zien dat het jaar na jaar struc-

tureel duurder wordt. Daarnaast gaat 

de meeropbrengst van de panelen 

rechtstreeks het energienet op en 

wordt het gesaldeerd. Dus heb je een 

mooie zonnige dag dan zal je niet alle 

energie die de panelen opleveren zelf 

weer verbruiken. Het ‘teveel’ gaat het 

net op en krijg je als het ware op een 

later tijdstip weer ‘gratis’ terug. Dat 

maakt het wel heel interessant.’

Kennisbundeling

Huussen Elektro bedacht al in een 

vroeg stadium dat met gedegen 

kennis van deze materie een enorme 

voorsprong te behalen viel. Bas: ‘Ik 

geloof dat het beter is om samen te 

werken, dan het wiel helemaal zelf 

uit te vinden.’ Zij kwamen in contact 

met Merijn de Priester van de biltse 

onderneming Zondermeer. Hij is vanaf 

het eerste uur gefascineerd door deze 

manier van energie opwekken en heeft 

in de loop der jaren een vracht aan 

kennis vergaard. Binnenkort bundelen 

beide bedrijven hun krachten in een 

nieuw op te richten bedrijf. Door beide 

bedrijven samen te brengen, zullen 

zij een beter eindproduct aan hun 

klanten kunnen aanbieden.

Geld uitgeven levert meer op
De vijfde generatie Huussen is inmiddels werkzaam in het gelijknamige bedrijf dat zich sinds 1930 met elektro-

techniek bezighoudt. Sinds Bas Huussen het 25-koppige team is komen versterken weet vader Bob zich tevens 

verzekerd van opvolging. Huussen Elektro is van oudsher bekend van met name elektrotechnische installaties en 

beveiliging, maar de techniekwereld verandert snel. Jaren geleden deed domotica haar intrede, inmiddels zijn het 

de zonnepanelen waar, voor een maximaal rendement, een vakman onontbeerlijk is.

P.C. Staalweg 90

3721 TJ  Bilthoven

Tel. 030 2209075

www.huussenelektro.nl

Huussen Elektro richt zich met de installatie van zonnepanelen op de klein 

zakelijke markt en particulieren.

De 5e generatie Huussen heeft zijn intrede in het bedrijf gedaan.

NU14 zal draaien rond de drie v’s van 

voorlichting, verkoop en vermaak. 

Bedrijven, winkels en organisaties 

presenteren zich aan de inwoners 

van de gemeente en laten zien wat zij 

zoal doen op dit terrein. Locatie wordt 

het nieuwe winkelgebied rond de Juli-

analaan.

Breed gedragen 

Initiatiefnemer van het event is de 

pioniersgroep duurzaamheid die begin 

dit jaar is opgericht als onderdeel van 

Samen voor De Bilt. De pioniers-

groep brengt duurzame initiatieven 

binnen onze gemeente in kaart, maakt 

deze zichtbaar en stimuleert nieuwe 

ontwikkelingen. Duurzaamdebilt.nu, 

het nieuwe webinitiatief van Samen 

voor De Bilt, verzorgt de communi-

catie rondom NU14. Onder het motto 

durven én doen inspireert duurzaam-

debilt.nu bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en inwoners actiever te 

worden om meer duurzame keuzes te 

maken. Voor de organisatie van NU14 

is een samenwerking aangegaan met 

winkeliersvereniging Julianalaan. Zij 

zullen o.a. optreden als gastheer voor 

het evenement.

Programma

Op dit moment is het programma 

nog in ontwikkeling en bestaat de 

mogelijkheid om mee te denken.  

Geïnteresseerde deelnemers of spon-

sors kunnen contact opnemen met 

Sjoerd Papa, adviseur marketing  

& communicatie bij Samen voor 

De Bilt en tevens lid van de pioniers-

groep. Hij is bereikbaar via sjoerd@ 

samenvoordebilt.nl

Duurzaamheidsevent NU14
Mei volgend jaar vindt het eerste grote duurzaamheidsevent binnen gemeente De Bilt plaats, NU14. Een ruim 

opgezet evenement rondom duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen met als thema Duurzaam 

Durven én Doen . 

Peter Dapper (l) en Sjoerd Papa slaan de handen ineen op NU14 een succesvol evenement te maken.

Gezellig Repair Café
Zaterdag 28 september was de aftrap van het derde seizoen Transition 

Town Repair Café bij WVT in Bilthoven. Organisatrice Anne Marie Gout: 

‘Wat mij opvalt is dat we geregeld dezelfde mensen terug zien komen, 

en ook altijd weer veel nieuwe. Ook halen mensen steeds vaker de  

crisis aan als reden om te komen’. 

Gezellige drukte bij het Repair Café. (foto: Frans Poot)

Een bijzondere reparatie was dit keer het dicht solderen van een giet-

ijzeren gieter, waarvan de eigenaar zei dat hij z’n vader er altijd mee 

rond had zien lopen. Hij wilde hem voor geen goud weggooien. Verder 

kwamen de ruim 50 deelnemers met stofzuigers, stereoapparatuur, tuin-

gereedschap, weegschalen, lampen, kleding en ietsen. Aan het begin 

van het Repair Café was er een behoorlijke rij wachtenden en dus ook 

wachttijden, in de loop van de middag werd het rustiger waardoor er nog 

maar nauwelijks wachttijd was. En zo kwamen de organisatoren er ook 

aan toe om zelf, met hulp, hun spullen te (laten) repareren. Het Repair 

Café is een vrijwilligersinitiatief van TTdeBilt en WVT. De datum van het 

volgende Repair Café wordt binnenkort bekend gemaakt op: www.repair-

cafe.nl/bilthoven (Soie Bakker)
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Van de Visch uw Partner in Duurzaamheid

Schilderwerk en bouwkundig onderhoud is meer dan kleur en onderhoud het is ook de beleving en uitstraling voor

uw woning, bedrijf of instelling. Goed schilderwerk / bouw kundig onderhoud zet de toon van het imago. Het is uw

visitekaartje hoe u zich als bedrijf presenteert. Schilderwerk / Bouwkundig onderhoud mag daarom geen sluitpost 

zijn, maar juist hierin is van de Visch BV uw partner in duurzaamheid.

Van de Visch geet u een deskundig advies voor een planmaig onderhoud uw woning, vastgoed, bedrijf of instelling 
en bied u een meer jaren onderhoudsplanning aan voor een duurzaam beheer en onderhoud. Met het meerjaren  
onderhoudsplan heet u overzicht dat u weet waar u aan toe bent en welke objecten primair onderhoud nodig hebben. 
Het meer jaren onderhoudsplan geet u ook inzicht in de kosten van vastgoedonderhoud en geet een duidelijk en 
gestructureerd inancieel overzicht m.b.t. budgetering en inzage in de onderhoudskosten op korte- en  lange termijn.

Voor onze opdrachtgevers voeren we onder andere de volgende werkzaamheden uit: Schilderwerk interieur/exterieur,
Bouwkundig onderhoud groot en klein, Verbouw en Renovaie, Wandafwerking, Totaalafwerking, Vloercoaing,  
Houtrot sanering, Industrie werk, gevel onderhoud ; Damwand reinigen en spuiten met coaing (weersbestendig), het 
stralen van gevels en muren.

Van de Visch verzorgt het totale schilderwerk en bouwkundig onderhoud voor woningbouwcorporaies, zorginstellingen, 
makelaars onderwijsinstellingen, overheidsinstanies, Verenigingen van Eigenaren, beleggers, vastgoedbeheerders,  
bedrijven en pariculieren.

Van de Visch biedt zijn relaie zekerheid in onderhoud en kosten en beheer. 
Daarom van de Visch BV uw partner in duurzaamheid, voor een verantwoord beheer.

Gastdocenten afkomstig van RIVM, 

Wereldwinkel, St. Ontwikkelings-

samenwerking, VVSO WVT en EVT 

Management nemen rond 9.00 uur 

plaats in de Julianaschool, Patio-

school, Rietakkerschool, Groen van 

Prinstererschool, Theresiaschool, 

Michaëlschool en Regenboogschool. 

Zij zullen voorlezen uit de verhalen-

bundel Nog lang en gelukkig, dat 

speciaal is samengesteld i.s.m. uitge-

verij Zwijsen op het thema duurzaam-

heid en geluk. De verhalen leggen 

de nadruk op de positieve kant van 

duurzaamheid: laten we samen de 

wereld mooier maken. Samen voor 

De Bilt is lokaal organisator van dit 

landelijke project en heeft de gast-

docenten geworven vanuit haar 

betrokken netwerk.

Urgenda

Op initiatief van actie-organi-

satie Urgenda laten particulieren, 

bedrijven, overheden, scholen en 

non-proitorganisaties zich op de 

Dag van de Duurzaamheid van hun 

‘groenste’ kant zien. Een overzicht 

van alle activiteiten is te vinden op 

www.dagvandeduurzaamheid.nl. 

‘Op de Dag van de Duurzaamheid 

laten we met alle deelnemers zien 

hoe duurzaamheid past in het dage-

lijks leven’, zegt Urgenda-directeur 

Marjan Minnesma. ‘Het is tijd om te 

veranderen. Met slinkende grond-

stofvoorraden en een steeds sneller 

veranderend klimaat, is het noodza-

kelijk een nieuwe circulaire economie 

op te bouwen gebaseerd op duur-

zame energie en groene grondstoffen. 

Een economie waarin we meer delen 

en samenwerken én een goed leven 

hebben!’

Voorleesproject over duurzaamheid 
Tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober bruist het in heel Nederland van de duurzame activiteiten. 

Zeven scholen van de koepel Delta De Bilt doen ook mee en wel met het voorleesproject over duurzaamheid. Op 

deze wijze stellen zij het thema op 10 oktober centraal.

In het verhaal ‘goedkoopzaam’ wordt o.a. het duurzame aspect van een 

regenton uitgelegd.

Op ’t bankje
Een grotere tegenstelling dan tussen de twee vrouwen die elkaar op straat zijn tegen-

gekomen en nu bij me op het bankje zitten is bijna niet denkbaar. De een is keurig 

volgens de laatste mode gekleed, link opgemaakt en er zit geen haartje verkeerd. De 

andere vrouw draagt gemakkelijke kleding en ziet er gewoon goed verzorgd uit. Haar 

kapsel is wat in de war, maar zij was met de iets toen ze elkaar tegenkwamen en er 

staat toch wel wat wind. De iets heeft ze tegen een boompje naast het bankje neer-

gezet. De vrouwen waren duidelijk blij elkaar weer te ontmoeten en er werd hartelijk 

gezoend. ‘Wat leuk Floortje dat ik je weer eens tegenkom’, zegt de chique dame die 

Adrienne blijkt te heten. Ze zijn goede buren geweest, maar door een verhuizing zien 

ze elkaar nu veel minder. Natuurlijk moet er heel wat worden bijgepraat. Uitvoerig 

vertellen ze over hun kinderen die allemaal de deur uit zijn en natuurlijk over hun 

mannen. ‘Frederik is een paar dagen naar een autorace in Frankrijk, want je weet 

auto’s zijn alles voor hem. Hij heeft net weer een nieuwe gekocht. We zijn meteen een 

weekend naar Duitsland gegaan, want daar kan hij tenminste heel hard rijden. Hier 

valt er nog wel eens een bekeuring voor te hard rijden op de mat. Maar hoe is het met 

jouw Arie’, vraagt Adrienne. Er verschijnt een glimlach op het gezicht van Floortje. 

‘Die is in de volkstuin bezig, want we hebben nog altijd onze eigen aardappelen en 

groenten. Allemaal biologisch en gezond.’ Adrienne knikt en zegt dat ze nog wel eens 

denkt aan de tijd dat ze buren waren en Arie vaak een maaltje groenten bracht. ‘En zijn 

jullie ook nog steeds vegetarisch’, vraagt ze. ‘Nou af en toe komt er wel een stukje vlees 

op tafel hoor, zeker nu de kinderen de deur uit zijn, want die zijn nog steeds helemaal 

vegetarisch. Maar ik koop alleen biologisch vlees.’ Adrienne gaat er niet op in. Aan 

haar gezicht te zien vindt ze het maar zozo, maar dat ontgaat Floortje. Adrienne vertelt 

uitvoerig over de party’s en diners met allemaal bekende mensen waar ze de afgelopen 

tijd geweest is. Hoewel ze er helemaal niet dik uitziet, zegt ze zich wel zorgen te maken 

over haar lijn. ‘Ik houd af een toe een vastendag om mijn gewicht op peil te houden. 

En ik kom net van de schoonheidsspecialiste die mijn gezicht weer uit de plooi heeft 

gehaald. Als dat niet meer gaat is er altijd nog een facelift mogelijk’, zegt ze lachend. 

Floortje hoort het glimlachend aan en zegt dat ze er fantastisch uitziet. Adrienne heeft 

zowaar ook nog aandacht voor haar. ‘Wat heb je mooie schoenen’, zegt ze bewonderend. 

Weer kan Floortje een glimlach niet onderdrukken. ‘Die heb ik bij Emmaus gekocht. Niet 

duur en ze zitten als gegoten. Ik vind er ook nog wel eens een leuk bloesje dat ik een 

tweede kans geef.’ Ik let maar niet op het gezicht van Adrienne, maar ik vermoed wel 

dat ze haar bedenkingen heeft. Floortje vertelt dat ze zo naar de verjaardag van haar 

schoonzus gaat en nog een cadeautje moet kopen. Adrienne is direct behulpzaam. ‘Bij 

mij in de buurt is een leuke boutique, daar heb ik mooie sjaals gezien, dat is misschien 

wel wat’, zegt ze. ‘Dat is een goed idee. Ik iets zo wel even naar de wereldwinkel, daar 

hebben ze misschien ook wel sjaals en anders vind ik daar wel wat anders.’ Voordat ze 

opstappen maken ze een afspraak om bij elkaar op bezoek te gaan.

Maerten
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Geef inbrekers geen kans
Van 7 tot 14 oktober 2013 organiseert de gemeente De Bilt samen met politie en het OM 

de ‘Week tegen de Woninginbraak’. Tijdens deze week organiseren de veiligheidspartners 

verschillende acties om woninginbraak tegen te gaan. Burgemeester Arjen Gerritsen roept 

inwoners op om goed op te letten in hun wijk en bij verdachte situaties direct 112 te bellen: 

‘Elke woninginbraak is er nog altijd één te veel! Gezien de impact van een woninginbraak 

is het belangrijk dat gemeente, politie, OM, maatschappelijke organisaties én inwoners 

samen een vuist maken tegen woninginbrekers.’ 

De burgemeester legt uit waarom 

de hulp van alerte bewoners zo 

belangrijk is in de strijd tegen wo-

ninginbraak: ‘Het vangen van wo-

ninginbrekers is bijzonder moeilijk. 

Vaak zijn de daders goed bekend 

in de buurt en weten ze feilloos de 

weg. Bovendien hebben ze vaak aan 

een paar minuten genoeg om hun 

slag te slaan. Het is duidelijk dat 

we voor een forse uitdaging staan. 

Zeker in de donkere maanden van 

het jaar zien wij een stijging van het 

aantal woninginbraken. Uiteraard 

zetten wij alles op alles om inbra-

ken te bestrijden, maar we kunnen 

het niet alleen. Het helpt enorm als 

iedere burger die een verdachte si-

tuatie ziet of hoort, dit via 112 door-

geeft aan de politie. Dat stelt ons in 

staat meer daders op heterdaad aan 

te houden. In deze gemeente zijn 

er gelukkig veel burgerinitiatieven, 

zoals het Buurtpreventieteam in 

Maartensdijk en Hollandsche Ra-

ding. Deze inzet en  die van de vele 

Burgernetdeelnemers waardeer ik 

zeer. Ik ben natuurlijk zelf ook lid. 

Mochten inwoners nog geen deel-

nemer zijn dan roep ik hen hierbij 

op om dat te worden via 

www.burgernet.nl.’ 

Waaks!

Een ander project waarbij inwoners 

actief bijdragen aan veiligheid is 

het project Waaks! Hondenbezit-

ters fungeren als extra ogen en oren 

voor de politie. ‘Tijdens de ‘Week 

tegen de Woninginbraak’ rollen we 

dit project gemeentebreed uit’, ver-

telt de burgemeester. ‘Alle honden-

eigenaren ontvangen een brief met 

daarin het verzoek om tijdens het 

uitlaten van de hond extra te letten 

op verdachte situaties. Overigens 

sluiten deelname aan Burgernet en 

Waaks! elkaar niet uit. Het is juist 

fantastisch als inwoners zich bij 

beide projecten aansluiten omdat 

zij elkaar versterken. Daarnaast is 

het buitengewoon belangrijk dat in-

woners hun huizen goed beveiligen 

met goede sloten. Tijdens de ‘Week 

tegen de Woninginbraak’ sluiten 

wij aan bij de regionale campagne 

‘Geef inbrekers geen kans’. Tips 

om woninginbraak te voorkomen 

zijn te vinden op de website www.

geeinbrekersgeenkans.nl.’

Weerbaarheidtraining senioren

‘Dit jaar is er extra aandacht voor 

senioren’, vervolgt burgemeester 

Gerritsen. ‘Ouderen vormen een 

kwetsbare doelgroep. Zij zijn vaak 

slachtoffer van inbrekers die met een 

smoes binnen komen. De inbreker 

vraagt bijvoorbeeld om een glas wa-

ter en loopt zo naar binnen om geld 

of andere waardevolle spullen te 

stelen als een nietsvermoedende en 

behulpzame oudere inwoner de deur 

opendoet. Een brutale en laffe actie. 

Gelukkig kunnen senioren ook zelf 

veel doen om de risico’s te verklei-

nen. Daarom organiseren wij speci-

aal voor hen een training die gericht 

is op het nemen van preventieve 

maatregelen om de babbeltruc, wo-

ningovervallen en woninginbraken 

tegen te gaan. De senioren worden 

via Stichting Mens uitgenodigd.’

Rol gemeente, politie en OM

Gerritsen vertelt verder: ‘Nu hoor 

ik u denken: ‘Goed, dat is de bij-

drage van inwoners, maar wat doen 

u en uw andere veiligheidspartners 

nou eigenlijk zelf tegen inbrekers?’ 

De gemeente voert de regie op de 

lokale aanpak van woninginbraak. 

In de eerste plaats geven wij inwo-

ners voorlichting over preventieve 

maatregelen en nemen wij het voor-

touw bij het opzetten van burger-

participatie. Daarnaast maken wij 

het inbrekers extra moeilijk door 

onder andere extra controles en nog 

meer gerichte inzet van mensen en 

middelen. Zo surveilleren politie 

en Buitengewoon Opsporingsamb-

tenaren intensiever in de wijken. 

Er wordt daarnaast extra capaciteit 

ingezet voor recherchewerk en ook 

achter de schermen gaat de politie 

nog slimmer op de huid van de in-

breker zitten. Het Openbaar Minis-

terie stelt zich tot taak om de con-

sequenties van het plegen van een 

woninginbraak zo zwaar mogelijk 

te maken voor de daders. Op die 

manier probeert het OM samen met 

de partners uit het strafrechtproces 

herhaling  te voorkomen. Wonin-

ginbrekers achter slot en grendel is 

een goed begin, maar we zijn pas 

klaar als zij het plegen van wonin-

ginbraken voorgoed afzweren! Sa-

men kunnen we dat bereiken.’

Burgemeester Arjen Gerritsen roept op om samen een vuist te maken 

tegen woninginbraken (foto Henk van de Bunt).

Wiskunde aan huis
‘Als Havo jouw niveau is kun je ook (Havo) wiskunde’

door Marijke Drieenhuizen

Jamie Schuller (22 jaar en student) weet het zeker: ‘Als je op de Havo zit en je kunt de vakken aan 

dan moet wiskunde ook gewoon kunnen’. Heel veel uren heeft hij gestopt in de voorbereidingen van 

zijn eigen bedrijf - Wiskunde aan huis -. Alles wat gedaan moest 

worden is inmiddels gedaan: de leerlingen kunnen komen!

Jamie Schuller woont in Maartens-

dijk. Na zijn VWO examen startte 

hij met de studie Bedrijfskunde aan 

de Vrije Universiteit in Amsterdam, 

inmiddels zit hij in zijn laatste jaar. 

Parallel aan deze studie volgt hij de 

Master Honours programme Quan-

titative Finance. Al lang geeft hij 

bijlessen in wiskunde: in groepen of 

individueel. Afgelopen zomer heeft 

hij twintig wiskundeboeken aange-

schaft die gebruikt worden in voort-

gezet onderwijs, waaronder ook de 

meest gebruikte methodes Moderne 

Wiskunde en Getal en Ruimte. Alle 

opdrachten heeft hij gemaakt, op 

alle niveau’s. Drie dagen gaf hij 

zichzelf voor één boek. Daarnaast 

was hij bezig met het opzetten van 

zijn bedrijf inclusief de aanmelding 

bij de Kamer van Koophandel en 

het maken van een website, een 

facebookpagina en lyers. 

Wiskunde aan huis

Voordat hij zich helemaal ging rich-

ten op het opzetten van zijn bedrijf 

heeft hij onderzoek gedaan of men-

sen wel willen dat iemand bij hen 

thuis bijles komt geven. ‘Het was 

duidelijk, iedereen zag het gemak 

ervan. Niet door weer en wind naar 

de bijles of niet gebracht en gehaald 

te hoeven worden’. Wiskunde aan 

huis biedt zowel individuele bijles 

als bijles in groepjes voor wiskunde 

op alle niveaus van de middelbare 

school bij de leerling thuis. Jamie 

Schuller is jong en weet nog wat hij 

zelf moeilijk vond. ‘Ik kan mij goed 

inleven in de middelbare scholieren 

en probeer hen naar het voor hen 

hoogsthaalbare niveau te brengen. 

Natuurlijk begrijp ik dat het niet al-

tijd leuk is, maar zeg ik ze dan, nu 

even doorbijten en je vakantie is een 

stuk leuker, je cijfers beter en het is 

mooi als je over gaat. Daar moet je 

wat voor over hebben. Als de leer-

lingen komen zie ik snel waar het 

mis gaat. Soms gaan we ook ge-

woon terug naar het boek van het 

voorgaande jaar. Als je een onder-

deel daarin niet begrijpt zul je ook 

niet verder komen op dat onderdeel. 

Dat moet dus eerst even geregeld 

worden. De leerlingen die langsko-

men moeten hun best doen, ik zorg 

dan dat ze het gaan snappen’. 

Duidelijk doel

Om duidelijk te krijgen wat er moet 

worden gedaan en welke resulta-

ten worden behaald werkt hij met 

schema’s. Daarop staat onder an-

dere waaraan gewerkt is, hoe dat 

ging en wat voor de volgende keer 

moet worden voorbereid. ‘Leerlin-

gen die er niet uit komen kunnen 

mij 24/7 whatsappen. Ik watsapp 

dan meestal direct terug en geef aan 

welke formule gebruikt moet wor-

den of leg een gedeelte of soms ook 

de hele som uit’. Natuurlijk had ik 

ook gewoon een baantje bij de su-

permarkt kunnen nemen, maar dit 

geeft mij veel meer plezier. Ik kan 

iets overdragen en ik ben tenslotte 

bezig met de studie Bedrijfskunde 

en kan zo laten zien dat er ook 

een ondernemer in mij zit. Daar-

naast staat lhet natuurlijk ook leuk 

op mijn cv. Volgende zomer wil 

ik mij richten op economie, zodat 

ik ook daarvan de meest voorko-

mende methodes heb doorgewerkt. 

In overleg kan ik natuurlijk nu ook 

al ondersteunen bij economie. Er 

zijn meer vakken waarin ik de leer-

lingen kan volgen. In overleg kan 

veel. Mijn algemene doel is kwali-

teit leveren’. Zelf verwacht hij dat 

het zal gaan lopen nadat de eerste 

rapporten zijn afgegeven. ‘Dan zien 

mensen dat er iets moet gebeuren. 

Ik woon dichtbij, heb een auto, ga 

voor kwaliteit en ben niet duur’. Op 

zijn website www.wiskundeaan-

huis.nl staat meer informatie.

Lezers van de Vierklank krijgen als kennismakingsaanbieding 20% korting 

op de bijles van Wiskunde aan huis gedurende de eerste 3 maanden. 

advertentie

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Struikheide

Calluna vulgaris trio.

Drie kleuren per plant. 

Potmaat 13 cm. Per stuk

van 3,99Dvoor

2,99

wk 41. Geldig van 10-10 t/m 16-10. OP=OP

Bibliotheek naar Het Lichtruim
Bibliotheek Idea Bilthoven verhuist naar de nieuwe locatie Het 

Lichtruim. Vanaf 20 oktober sluit de Bibliotheek in de Kwinkelier. 

Op 11 november opent de Bibliotheek de deuren op de nieuwe loca-

tie. Klanten die in deze periode boeken willen lenen of terugbren-

gen kunnen terecht bij een van de andere vestigingen. Het is moge-

lijk om materialen tijdelijk langer te lenen en weer terug te brengen 

als de nieuwe locatie open is. 

De Bibliotheek viert de opening op woensdag 20 november. In de och-

tend is er informatie over studiekring Idea. ‘s middags vanaf 14.15 uur 

is er feest voor de jeugd. Geronimo Stilton en schrijfster Niki Smit zijn 

te gast. Zaterdag 23 november is iedereen hartelijk welkom in de nieu-

we bibliotheek tijdens de Open Dag van het Lichtruim. Tussen 11.00 en 

14.00 uur presenteren lokale schrijvers en docenten van de workshops 

zich op de Schrijversmarkt. Op de website www.ideacultuur.nl is een 

speciale pagina over de nieuwbouw, met antwoord op veelgestelde vra-

gen. Het nieuwe adres is: Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2, 

3721 LH Bilthoven, telefoon 030 228 58 03.
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Het symposium werd gehouden in 

een grote feesttent. Gastspreker was 

prof. Dr. Hans van Ewijk, bijzonder 

hoogleraar ‘Grondslagen van het 

Maatschappelijk werk’. Van Ewijk 

hield een bevlogen verhaal over 

hoe men tegenwoordig verbanden 

moet zien in zorg, welzijn en maat-

schappelijk werk.

De Bilt

In Den Haag werd op Prinsjesdag 

gesproken over de participatiemaat-

schappij. In De Bilt kent men al 

langer het begrip MENS, waarvan 

de eerste letter ‘M’ staat voor Mee-

doen. Er kwamen vragen langs als: 

‘Hoe gaan we de zorg op maat naar 

de mensen brengen’? ‘Hoe dicht bij 

de mensen’? ‘Hoe kunnen we onze 

inwoners zo zelfredzaam mogelijk 

maken en houden’? ‘Wat is de rol 

van de gemeente en de buurthui-

zen’? ‘Op welk niveau wordt er 

door de zorgverleners samenge-

werkt’? ‘Hoe kan voorkomen wor-

den dat deze partijen geen institutie 

op zich zelf worden?’ ‘De rol van 

de professionals moet veranderen 

van behandelen naar begeleiden, 

vooral gericht op preventie?’ Alle-

maal vragen die de afgelopen jaren 

in De Bilt ook speelden. 

Actueel

Nu er de komende jaren steeds 

meer zorgtaken door de gemeen-

ten worden uitgevoerd, zijn die 

vragen ook voor De Bilt actueel.  

Wat dat betreft is men hier met het 

project MENS op de goede weg. 

Voor WVT was dit een mooie 

week. Eerst de start van het Ser-

vicepunt voor MENS en nu dit feest 

en symposium.

(Frans Poot en Bertus Voortman)

Mini symposium bij WVT
Zaterdag 21 september organiseerde WVT ter gelegenheid van hun 90 jarig bestaan

een minisymposium over samenlevingsopbouw. De grote zaal van WVT was volledig gevuld

met vrijwilligers en bezoekers van WVT; echt een groot verjaardagsfeest. 

WVT organiseerde ter gelegenheid van hun 90 jarig bestaan een 

minisymposium over samenlevingsopbouw. [foto Reyn Schuurman]

Het Fanfare Promotie Orkest is op-

gericht om de orkestvorm fanfare 

als cultureel erfgoed te promoten 

en te behouden. Hierbij gaat het om 

de concertfanfare, een orkestvorm 

die vooral in België en Nederland 

voor komt. Het FPO bestaat uit 

blazers en slagwerkers. Dit orkest 

staat onder leiding van dirigent 

Lucienne de Valk. Zij is tevens 

dirigent van De Brandweerharmo-

nie Bilthoven. Een van de grootste 

verschillen tussen beide orkesten is 

de uitgebreide ‘houtblazers’ groep 

in de harmonie terwijl deze in een 

fanfare niet voorkomen. De fanfare 

beschikt daarentegen weer over een 

uitgebreide kopergroep waarin de  

‘bugels’ met hun warme klank voor 

de speciale fanfareklank zorgen.

 

Het wordt een avond vol afwisse-

lende muziek zeker door de ver-

schillende orkesten en ensembles 

met eigen klankkleur, maar ook 

door de muziek. Er worden com-

posities uit verschillende wereld-

delen gespeeld waarbij de bijzon-

dere klankkleuren van orkesten en 

ensembles naar voren komen. Van 

Piazolla naar Pirates of the Cari-

bean van het Amazone gebied via 

het regenwoud naar Japan en van 

Afrika via Schotland naar Ame-

rika. Ondertussen genietend van 

de Zonsopkomst in ‘The Sun Will 

Rise Again, Summertime Stomp 

van Gershwin.

90 muzikanten zullen zich inzetten 

om er een prachtige en onvergete-

lijke avond van te maken. Kaarten 

zijn te reserveren via reserveren@

brandweerharmonie.nl Meer infor-

matie over de orkesten en ensem-

bles is te vinden op:

www.stichtingstreekfestival.nl

www.brandweerharmonie.nl

www.kunstenhuis.nl.

Trippelconcert met verrassende ontmoetingen
Zaterdag 19 oktober om 20.00 uur zal er een bijzonder concert plaatsvinden In de Michaëlkerk 

in De Bilt. De Brandweerharmonie ontmoet op deze avond het Fanfare Promotie Orkest

van Stichting Streekfestival en een ensemble van De Biltse Muziekschool.

Een uniek trippelconcert met verrassende ontmoetingen. 

Onlangs ontving Iva Bicanic, coör-

dinator van het Centrum Seksueel 

Geweld in het UMC Utrecht, een 

donatie van 2.400 euro uit handen 

van de serviceclub. In dit centrum 

werken politie, artsen, verpleeg-

kundigen en hulpverleners samen 

voor acute slachtoffers van een ver-

krachting. Het centrum in Utrecht 

helpt bij de oprichting van centra in 

andere regio’s. Het doel is te komen 

tot een landelijk dekkend netwerk 

zodat slachtoffers van een recente 

verkrachting, ongeacht de woon-

plaats, op dezelfde goede en snelle 

manier worden geholpen. Met de 

donatie wordt de vindbaarheid van 

de website van het centrum verbe-

terd. 

Wijn

Dit goede initiatief draagt de ser-

viceclub een warm hart toe en ook 

komend jaar willen de ‘ladies’ weer 

geld inzamelen door hun handen uit 

te mouwen te steken en/of een ver-

koopactie te initiëren. Ladies Circle 

Oudenrijn heeft dit geld door mid-

del van een uitgebreide wijnactie 

weten in te zamelen. [HvdB]

Ladies Circle doneert
Ladies Circle Oudenrijn (30) is een serviceclub à la Rotary, waar ‘Service en Vriendschap’ de 

belangrijkste woorden zijn. De ca. 20 vrouwen (tot 45 jaar) komen uit Bilthoven en Zeist.

2400 euro van de Ladies voor het Centrum Seksueel Geweld in het 

Utrechtse UMC.

Lessen keramiek
weer begonnen

Dinsdagavond 1 oktober startte de Maartensdijkse keramist 

Philipp van der Zeeuw dit seizoen weer met zijn lessen. 

In zijn heldere knusse atelier arriveerden de Maartensdijkers Marianne 

Oudhof, Ido Huitenga en Els Verlare uit Bilthoven die al vele jaren les-

sen volgen. Het werd, zoals gewoonlijk, weer een heel plezierig samen-

zijn met artistieke hoogtepunten. De manier van uitleg door Philipp 

werkt stimulerend waardoor je alleen al bij het kijken en luisteren zelf 

zin krijgt om mee te doen. Philipp heeft veel leerlingen maar hij ver-

telde dat er voor boetseren en schilderen nog wel plaats is voor nieuwe 

leerlingen op de woensdagavond van 19.30-21.30 uur. [KP]

De manier van uitleg door Philipp werkt stimulerend.

Een verrassende ontmoeting 
van culturen in Groenekan

De Groenekanse bevolkingsopbouw is niet erg

multi-culti en dat is dan nog een understatement. 

Dat maakte het besluit van Muze in ’t Groen om een 

Marokkaans cultureel feest in Groenekan te organiseren 

des te verrassender, misschien zelfs enigszins gewaagd. 

Gelukkig blijkt die keuze uitste-

kend uitgepakt te hebben. Het 

feest in de oude kassen aan de Lin-

denlaan in Groenekan, was een ge-

wéldig evenement. Muze trof het 

niet alleen met het zonnige weer, 

dat dankzij de kaslocatie een zeer 

toepasselijk hemels helder (woes-

tijn-)licht op de feestlocatie wierp, 

maar ook met Adrifa, die met haar 

familieteam tekende voor de ver-

rassend authentieke Marokkaanse 

aankleding, de perfecte bediening 

en het verrukkelijke Marokkaanse 

eten. 

Band

En zeker ook trof Muze het met Kasba, de Marokkaanse band, die wer-

kelijk de sterren van zowel de Westerse als de Arabische hemels speel-

de. Het werd een bruisende happening met enthousiaste en volop genie-

tende feestgangers, die elkaar regelmatig verdrongen op de dansvloer 

en de oude kassen tot verassend nieuwe bloei bracht. Aan het einde van 

het feest kregen band en cateringploeg (én de eigenaar/gebruiker die 

de kassen geheel belangeloos beschikbaar stelden) een zeer verdiende 

staande ovatie.  (Frank Klok)

(foto’s Cora Terlouw)
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Open huis Hospice Demeter
Zaterdag 12 okt. is het de Internati-

onale Dag van de Palliatieve Zorg. 

Hospice Demeter nodigt u op deze 

dag van harte uit voor een inloop in 

haar ‘leefhuis’ en opent van 14.30 

tot 16.30 uur de deuren van Demeter 

aan Weltevreden 3 te De Bilt. Er zijn 

rondleidingen en men kan kennisma-

ken met de betekenis van kunstzin-

nige therapie in de palliatieve zorg.

Voor diegenen die op 12 oktober 

niet in de gelegenheid zijn om langs 

te komen, bestaat de mogelijkheid 

een afspraak maken voor een 

rondleiding via tel.nr. 030-2211355.

Laat weten wie u waardeert!
Bent u al geruime tijd ziek en wordt u goed verzorgd door uw familielid, vriend of buur? Laat 

uw waardering merken door hem of haar op te geven voor een presentje. Mensen die langdurig 

zorgen voor een zieke of gehandicapte naaste heten mantelzorgers. Eén keer per jaar, op 10 

november, is het de Landelijke Dag van de Mantelzorg. Ter ere van deze dag overhandigt het 

Steunpunt Mantelzorg De Bilt op 6 november presentjes aan mantelzorgers. Het gaat dan om 

mensen uit alle kernen van gemeente De Bilt.

 

Mantelzorgers vormen de basis, de 

pijlers, van onze gezondheidszorg. 

Vanuit hun persoonlijke betrokken-

heid verrichten zij vele kleine en 

grote diensten voor een dierbare 

medemens. Mantelzorgers zijn er 

vaak in de eerste plaats voor de an-

der. Daarom is het één keer per jaar 

Dag van de Mantelzorg.

 

Kent u iemand die veel zorg be-

steedt aan een zieke of gehandi-

capte huisgenoot, vriend of buur? 

Vindt u dat deze persoon wel eens 

wat extra’s verdiend heeft en in 

aanmerking komt voor een klein 

geschenk? Geef het Steunpunt 

Mantelzorg De Bilt dan zijn/haar 

naam en adres door. Bij grote be-

langstelling beschikt de organisatie 

mogelijk niet over voldoende ca-

deaus . Uw aanmelding is dus geen 

garantie voor het overhandigen van 

een cadeau. Let op! Vrijwilligers 

en professionele krachten zijn geen 

mantelzorgers.

U kunt tot 28 oktober a.s. mailen 

of schrijven onder vermelding van: 

cadeau mantelzorger. Adres: Steun-

punt Mantelzorg De Bilt, t.a.v. Wil-

lemien Hak, Jasmijnstraat 6, 3732 

EC De Bilt, tel. 030-2203490. 

Email: w.hak@mensdebilt.nl. 

De Wadden gaven glans aan 
de Gouden Eeuw 

door Guus Geebel

Op 16 oktober overhandigen Jan Houter en Anne Doedens het eerste exemplaar van hun 

boek ‘1666: de ramp van Vlieland en Terschelling’ aan viceadmiraal en commandant der 

Nederlandse zeestrijdkrachten Matthieu Borsboom. De overhandiging vindt plaats in 

het Rijksmuseum in Amsterdam tijdens de tweejaarlijkse Admiraalslezing.

De Vlielander Jan Houter en de 

Maartensdijkse historicus dr. Anne 

Doedens begonnen in het najaar 

van 2010 met het onderzoek voor 

het boek. Ze waren er drie jaar mee 

bezig. ‘Er werden zo’n 10.000 ki-

lometer per auto afgelegd voor 

archiefbezoeken in de buurt, we 

vlogen naar Londen en maakten 

een treinreis met de TGV naar 

Parijs’, vertelt Doedens. Over en-

kele maanden verschijnt er een pu-

blieksboek van het werk, dat voor 

de helft uit grote illustraties zal be-

staan. Het plan om het eerste exem-

plaar aan viceadmiraal Borsboom 

uit te reiken ontstond op 30 augus-

tus in de haven van Harlingen bij 

de komst van het patrouilleschip 

Zr. Ms. Friesland van de Konink-

lijke Marine. Viceadmiraal Bors-

boom is lid van de raad van aan-

beveling van Stichting 1666, die op 

initiatief van Houter en Doedens 

is opgericht. De stichting heeft het 

behoud van het maritiem erfgoed 

van de Gouden Eeuw van Vlieland, 

Terschelling en Harlingen als doel. 

‘Borsboom gaf aan dat hij het boek 

tijdens de Admiraalslezing in ont-

vangst wilde nemen. Jan Houter en 

ik kunnen ons geen betere publici-

teit voorstellen.’

Chatham

Doedens noemt het een eervolle 

erkenning van het werk van hem 

en Houter. ‘Een van de bekendste 

daden van onze zeemacht is de 

Tocht naar Chatham onder leiding 

van Michiel de Ruyter. Hij voer de 

Theems op om de Engelse vloot 

aan te pakken. Ons verhaal geeft 

aan  wat de eigenlijke oorzaak van 

die tocht was. Jan Houter zegt dat 

we hiermee eigenlijk de visie op de 

geschiedenis van de Gouden Eeuw 

veranderen. Iedereen weet van 

Chatham, maar bijna niemand rea-

liseert zich wat de exacte oorzaak 

was. De directe aanleiding was de 

brand op West-Terschelling, maar 

vooral ook de vernietiging van 170 

schepen op het Vlie.  Die hadden 

een waarde die gelijk was aan de 

omzet van de hele Engelse oorlogs-

machine in dat jaar. Niemand heeft 

zich de afgelopen eeuwen echt ver-

diept in de vraag naar het waarom 

van de tocht.’

Oostzeehandel

Anne Doedens vertelt met veel 

enthousiasme over de totstandko-

ming van het boek. ‘Ons onderzoek 

heeft de betekenis van de zeegaten 

in het noorden voor onze welvaart 

boven tafel gebracht. Vanuit het gat 

van Texel en het Vlie varen in de 

twintig jaar voorafgaand aan 1666 

bijna tachtig grote schepen van de 

VOC uit naar Indië. Het gat tussen 

Vlieland en Terschelling is belang-

rijk voor de Oostzeehandel, die de 

basis is waarop de economie van 

ons land dan drijft. Uit de Oost-

zeelanden komt graan, hout, ijzer 

en zwavel voor het kruit. Het was 

de navel van onze economie in de 

Gouden Eeuw. Honderden schepen 

voeren af en aan in dat gat, dat in 

de oorlogsvoering heel belangrijk 

is. De Engelsen wisten dat. Er lig-

gen nog wrakken van de 170 sche-

pen die toen ondergegaan zijn. Het 

moet met een geschat aantal van 

2000 doden een van de grootste 

zeemansgraven zijn.’

Lesproject

Met ons boek maken we duide-

lijk dat het verhaal uit de Neder-

landse geschiedenis van de Tocht 

naar Chatham een diepere oorzaak 

heeft. We wijzen op scheepsar-

cheologie, wat ligt er allemaal op 

de zeebodem en we besteden aan-

dacht aan kennis van de zeegaten. 

Als het over deze periode gaat 

kijken we altijd naar Den Haag 

of Amsterdam, maar de Gouden 

Eeuw is ook voor de zeegaten en 

voor de admiraliteit van Harlingen 

van groot belang. Dat mag best in 

de aandacht komen. De zeeschil-

ders van de schildersfamilie Van 

de Velde geven een prachtig beeld 

van dit gebied in die tijd.’ Stichting 

1666 heeft boekjes geproduceerd 

voor de hoogste klassen van het la-

ger onderwijs. Daar wordt op Vlie-

land, Terschelling en Harlingen 

een lesproject van gemaakt, waarin 

aandacht is voor de ramp van Vlie-

land, maar in dit verband ook de 

Gouden Eeuw. Het mooie is dat je 

een ramp gebruikt om de Gouden 

Eeuw in beeld te brengen en breder 

te maken.’

Enthousiaste 
breiers gezocht

In het woonzorgcentrum De Koperwiek gaat er vanaf 

donderdag 17 oktober gebreid en gehaakt worden voor het 

goede doel. Iedereen die wil, is uitgenodigd om van 10.00 tot 

11.30 uur onder het genot van een kopje kofie mee te doen. 
De gebreide werken gaan naar het Nationaal Ouderenfonds.

Het Ouderenfonds roept iedereen op om de breipennen van zolder te 

halen en artikelen te breien. Ook wol is van harte welkom. Wilt u mee 

breien of meer informatie, neem dan contact op met Riet van Verseveld 

via 030-2766889. Kunt u niet breien, maar vindt u het wel belangrijk 

dat eenzaamheid onder ouderen tegengegaan wordt, koop dan uw eigen 

unieke muts, wanten of sjaals tijdens de productverkoop. Kijk op www.

ouderenfonds.nl voor meer informatie. 

Opbrengst

De actie is niet mogelijk zonder de inzet van bestaande en nieuwe vrij-

willigers. De vrijwilligers leveren op deze manier een zeer waardevolle 

bijdrage aan bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. In Nederland 

zijn 200.000 ouderen extreem eenzaam, zij krijgen slechts één keer 

per maand bezoek. De opbrengst van deze breiactie wordt besteed aan 

activiteiten die zorgen dat deze ouderen weer wat gezelligheid in hun 

leven hebben en andere mensen leren kennen, om vaker contact mee te 

hebben. 

www.arttraverse.nl

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

22 sept. | 12 nov. 2013

TEKENINGEN
GRAFIEK EN 
KERAMIEK

advertentie

Met passie vertelt Anne Doedens over zijn ontdekkingen en de betekenis daarvan voor de Wadden.
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Pieter de Koning is actief als ont-

werper en uitvoerend hovenier. 

Enkele keren per jaar stapt hij in 

de rol van docent. De deelnemers 

aan zijn cursussen hebben zeer 

verschillende tuinachtergronden en 

verschillen ook qua ervaring. ‘Een 

belemmering is dat niet. Wanneer 

iedereen een open houding heeft en 

actief deelneemt, blijkt die variatie 

erg goed te werken’, meldt De Ko-

ning. ‘Ik vind het ijn om te werken 
in een informele sfeer. Juist door 

veel vraag en antwoord komen we 

tot levendige cursusavonden.’

Drie cursussen

De praktijkcursus tuinontwerpen 

legt de basis. ‘Omdat een goed tui-

nontwerp de kern voor een mooie 

tuin blijft’, is de Konings overtui-

ging. Tijdens de cursus komen on-

der andere aan de orde: plattegrond, 

de inventarisatie, tuinstijlen, vorm-

geving, optische effecten, kleuren, 

en beplanting. Maar minstens zo 

belangrijk is dat de deelnemers 

zelf, met begeleiding van de Ko-

ning, aan de slag gaan met het ont-

werpen van de eigen tuin, of die van 

iemand anders. Desgewenst kun-

nen er maquettes gemaakt worden. 

De Koning heeft een eenvoudige 

methode ontwikkeld die heel goed 

werkt. Op deze manier kunnen cur-

sisten hun schetsen in 3D zichtbaar 

maken en dat geeft snel inzicht in 

het effect van ontwerpideeën. Voor 

het vergroten van de plantenkennis 

is er een plantencursus waarbij veel 

informatie gegeven wordt over de 

eigenschappen en toepassing van 

zo’n 140 soorten. Daarnaast wordt 

er nog een cursus Tuinonderhoud 

gegeven. Deze herfstcursus wordt 

binnen gegeven.Snoeien krijgt veel 

aandacht, maar ook water geven, 

bodemkunde, bemesten, plantwerk 

etc. komen aan de orde. Vanuit de 

invalshoek dat tuinwerk plezierig 

is maar ook niet uit de hand moet 

lopen. Arbeidsbesparende advie-

zen horen er daarom zeker bij.  

Kijk voor meer info op www. 

koningtuinen.nl

Buiten Herfst, binnen Tuincursus
Eind oktober start de herfsteditie van Pieter de Koning’s tuincursussen in Westbroek.

Tegen die tijd is het echt voluit herfst en is het hoog tijd om plannen te smeden

zodat je in het vroege voorjaar direct aan de slag kunt.

Voor de tuin van straks is het nodig om nu na te denken.

Informatiebijeenkomst: 
‘Wat is dementie?’
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert

i.s.m. Indigo op donderdag 17 oktober 2013

een informatiebijeenkomst  ‘Wat is dementie?’ 

Deze bijeenkomst is speciaal door Indigo ontwikkeld voor partners en 

familieleden van mensen die dementie hebben. U krijgt informatie over 

de ziekte. Er wordt ingegaan op het verloop van deze ziekte met de 

verschillende verschijnselen, verzorging en beschikbare ondersteuning. 

Tevens krijgt u algemene adviezen voor de omgang met iemand die 

dementie heeft. Daarnaast zal voldoende gelegenheid zijn om vragen 

te stellen. De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur. Deelnamekosten 

(incl. kofie/thee) zijn 4,50 euro  p.p. De bijeenkomst is bij Stichting 
Mens De Bilt, locatie De Duiventil, Jasmijnstraat 6, De Bilt. Aanmel-

den s.v.p. voor 10 oktober en voor verdere info bij Willemien Hak of 

Lauk Spelberg, mantelzorgconsulenten, 030 2203490, w.hak@mensde-

bilt.nl of l.spelberg@mensdebilt.nl.

Namens het gemeentebestuur van 

De Bilt verwelkomde de nestor 

van de gemeenteraad Anne Doe-

dens zowel inleidster Ellen Drees 

als haar gehoor. Doedens was blij 

veel Maartensdijkers te zien: ‘Ik 

ben er als Maartensdijker trots op 

dat dit monument - zij het in de 

vorm van een voortreffelijke ko-

pie - nu een ere-plek in het Biltse 

gemeentehuis heeft. De “Caerte” is 

een stuk dat ook persoonlijke her-

inneringen oproept. Ik heb er in de 

oude raadzaal, trouwzaal en B&W-

kamer van de voormalige gemeente 

150 keer als wethouder onder ver-
gaderd. De gemeenteraad van De 

Bilt steunde op 29 september 2011 

voluit en unaniem een motie om de 

kaart een goede plek te geven. Het 

is een monument, zoals mw. Drees 

uitlegde, waarin eeuwen geschiede-

nis voorbij komen. Gemaakt in de 

zeventiende eeuw, aangevuld in de 

achttiende en gerestaureerd in de 

negentiende en twintigste eeuw. En 

nu weer onder de aandacht gebracht 

in de eenentwintigste. De tijd weer-

spiegelt zich er in. Al die honder-

den bestuurders en jong gehuwden 

zagen deze kaart voorbijkomen. 

Het is een “lieu de mémoire”, een 

cartograisch monument om bij stil 
te staan. Stil te staan bij de Oost-

veense (lees Maartensdijkse) ge-

meenschap waarvoor en waardoor 

de kaart vorm kreeg. Een kaart 

waaronder de Maartensdijkse be-

stuurders bijeenkwamen: bestuur-

ders die sedert 1957 ook Westbroek 
en Achttienhoven bestuurden. De 

kaart vertelt het verhaal van een in-

drukwekkend proces van eeuwen. 

Hij is een eerbiedwekkend getuige-

nis van en voor de Maartensdijkse/
Oostveense/Groenekanse/Radi-
nese gemeenschap, zonder welke 

de moderne gemeente De Bilt niet 

zou (kunnen) bestaan. Een gemeen-

schapsmonument’. 

Beeld

Sinds kort siert een reproductie van 

de kaart de entreehal van gemeen-

tehuis Jagtlust in Bilthoven. De re-

productie is een 1 op 1 kopie van de 

kaart uit 1643/1644. De kleur en de 
stofuitdrukking van het materiaal 

benaderen dat van het origineel. 

Ellen Drees: ‘De kaart is een uniek 

document. In 1643 kregen de ma-

kers ervan, Balthus Lobé en Johan 

van Diepenem als landmeter de 

opdracht van het bestuur van het 

gerecht Oostveen (het latere Maar-

tensdijk) om het grondgebied in 
kaart te brengen. Een project dat 

vele jaren in beslag nam’. De kaart 

geeft een prachtig beeld van de toen-

malige bewoning van het gebied. 

Naast buurtschappen als Maartens-

dijk en Blauwkapel de in onbruik 

geraakte namen van Herbertscop 

en de Zes en Twaalf hoeven.  

In haar lezing bracht Ellen Drees de 

ontstaansgeschiedenis van de kaart 

in beeld en liet zien welk effect de 

twee restauraties op de kaart heb-

ben gehad

Lezing over de Caarte 
door Henk van de Bunt

Vrijdag 20 september 2013 verzorgde Ellen Drees in de Mathildezaal van het gemeentehuis 

van De Bilt voor zo’n 60 belangstellenden een lezing over de pre-kadastrale kaart van 

Maartensdijk. De Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen etc. hing vroeger in het oude 

gemeentehuis van Maartensdijk aan de Tolakkerweg.

Sinds kort siert een reproductie van de kaart de entreehal van gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven.

Wegens succes verlengd
Onder het motto: ‘900 jaar De Bilt, zes kernen, één toekomst’ 

zijn dit jaar door talloze enthousiaste vrijwilligers iedere 

maand diverse activiteiten in de gemeente georganiseerd, die 

elk op zich een eigen manier van verbinden symboliseren. Een 

bijzonder feest vóór en dóór alle inwoners van De Bilt. 

Zo heeft de Historische Kring d’Oude School uit De Bilt in samenwer-

king met Historische Vereniging Maartensdijk een mooie, toepasselijke 

tentoonstelling samengesteld die de zes kernen van de Gemeente in 

het jubileumjaar heeft aangedaan. Een reizend tentoonstelling dus, die 

voor het laatst is neergestreken in wijkrestaurant  Bij de Tijd in de Bilt. 

Wegens groot succes is de bezoekperiode verlengd tot en met vrijdag 

18 oktober.

De openingstijden van Bij de Tijd zijn: maandag tot en met vrijdag van 

10.00 tot 21.00 uur (de keuken sluit om 20.00 uur, vanaf 12.00 uur kan 

er van de kleine kaart voor de lunch besteld worden). 

Mischa Oliemans is bedrijfsleider bij Wijkrestaurant Bij de Tijd is blij, 

dat de expo verlengd is: ‘Hoe meer aanloop hoe beter’ (foto Marijke 

Drieënhuizen).

Telefooncirkel Maartensdijk: 
het begin is er

Enige tijd geleden hebben we aandacht geschonken aan de telefooncir-

kels die het Rode Kruis afd. De Bilt onder haar hoede heeft. De deelne-

mers, allen ouderen maar nog zelfstandig wonend, bellen elkaar iedere 

morgen tussen 9.00 en 9.15 uur op. Er is steeds een leidster die iedere 
ochtend in de gaten houdt of de deelnemers zich wel aan elkaar melden. 

Zo niet dan slaat deze alarm. Er zijn momenteel zes leidsters die wor-

den aangestuurd door coördinator Trijnie Spoelstra. Zij vertelde dat er 

momenteel drie cirkels zijn in De Bilt en Bilthoven. Het leek haar een 

goed idee als er ook een telefooncirkel in Maartensdijk zou komen. Ze 

deed daarom een oproep, zowel voor deelnemers als voor mensen die 

als leider/leidster van deze nieuwe cirkel willen optreden. Het leverde 
drie reacties uit Maartensdijk op. Twee inwoners wilden wel leider/leid-

ster worden. Een derde gaf zich op als deelnemer aan de nieuwe cirkel. 

Het begin is er. Het is echter niet genoeg om echt van start te gaan met 

de telefooncirkel. Daarom een herhaalde oproep voor zowel deelne-

mers als leider/leidster uit deze plaats. Voor inlichtingen of om zich op 
te geven als deelnemer kan men bellen met mevr. Spoelstra, tel. 030 

2281999 of b.g.g. 06 40563114.[MN]
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In de twee vrije weekenden die in 

deze periode vallen hopen ze dan 

nog iets meer te zien van de om-

geving waar ze zullen verblijven. 

Tot de tijd van vertrek moeten ze 

eerst zien om met elkaar het geld in 

te zamelen om deze ‘expeditie’ te 

bekostigen. De jongeren kennen el-

kaar via de jeugdverenigingen van 

de beide kerken in Westbroek, de 

Hervormde en de Nederlands Ge-

reformeerde kerk. Het idee voor de 

reis is eigenlijk afkomstig van twee 

van hen, Jeroen Groot en Jaqueline 

Oudshoorn. Met vier anderen heb-

ben ze een groep gevormd die het 

geheel gaat organiseren. Behalve 

de twee genoemden zitten ook In-

eke Bouwman, Rachelle Versteeg, 

Marjolein van Vliet en Tim Nap in 

de organisatie. Een voorlichtings-

avond in Rehoboth leverde uitein-

delijk een groep op van 21 deelne-

mers waarvan de jongste 17 en de 

oudste 27 jaar is.

Veilig land

Waarom naar Ghana? Het is een re-

latief veilig land, vertellen ze en het 

land heeft een positief imago. Ze-

ventig procent van de bevolking is 

Christelijk. Dat laatste sluit aan bij 

hun eigen achtergrond. Het Chris-

telijk geloof is voor hen één van de 

drijfveren om er twee weken naar 

toe te gaan en iets doen voor men-

sen in een achterstandsituatie. Ook 

willen ze die mensen beter leren 

kennen en kennis maken met hun 

cultuur en de manier waarop zij 

hun geloof beleven. En natuurlijk: 

het is ook een avontuur om zo ver 

weg te gaan. Ze verwachten dat ze 

hun eigen leefsituatie meer zullen 

gaan waarderen als ze in Afrika 

geweest zijn. Het project waarmee 

ze zich bezig gaan houden zal eind 

januari 2014 duidelijk zijn en ter 

plaatse worden georganiseerd door 

een jong Nederlands echtpaar dat in 

Ghana woont. Het begeleiden van 

dit soort projecten is hun vak. Op 

‘samenwerkvakanties.nl’ meer over 

deze activiteiten. 

Enthousiast

De deelnemers hebben allemaal 

een proiel moeten aanmaken. Aan 
de hand hiervan is bepaald wat het 

meest geschikt is om met de groep 

te gaan doen. Werken met kinderen 

en iets bouwen zijn de twee thema’s 

die naar boven kwamen. Momen-

teel wordt bekeken waar ze precies 

aan de slag kunnen gaan en wat de 

twee projecten precies in zullen 

gaan houden. De bedoeling is dat 

ze iets gaan realiseren op het gebied 

van sanitair of wonen. Een groot 

gedeelte van de bevolking leeft in 

eenvoudige hutten. Slechts 13% be-

schikt over sanitaire voorzieningen. 

Met de kinderen denken ze activi-

teiten te gaan doen als zingen, spel-

letjes doen en voetballen. Iets in 

de zin van de vakantiebijbelweek 

die ieder jaar in Westbroek wordt 

gehouden en waarbij verschillende 

jongeren ook zijn betrokken. De 

deelnemers weten op dit moment 

dus nog niet precies wat hen daar 

te wachten staat. Maar enthousiast 

zijn ze allemaal nu al.

Maaltijden

Om mee te kunnen moeten de deel-

nemers ieder €800 betalen voor 

reis- en verblijfkosten. Daarnaast 

moet de groep nog eens € 21000 

bijeen krijgen om de twee projecten 

die ze daar gaan uitvoeren te bekos-

tigen. Daarin zitten de kosten van 

de lokale organisatie, bouwmateri-

alen en allerlei benodigdheden voor 

de kinderen waarmee ze zich zullen 

gaan bezighouden. Het zijn kinde-

ren in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 

Ze zullen er onder meer voor gaan 

zorgen dat deze kinderen in de peri-

ode dat ze er zijn goede maaltijden 

verstrekt krijgen. Zo veel mogelijk 

zal dit geld plaatselijk besteed wor-

den. Op die manier proiteert ook 
de lokale economie van de komst 

van de Nederlanders. Ook zullen de 

bouwactiviteiten worden begeleid 

door de lokale timmerman. 

Activiteiten

Het gehele jaar door zijn er activi-

teiten om aan het benodigde geld te 

komen. Zo is er al een keer een was-

straat geweest waar Westbroekers 

hun auto konden laten wassen. Tij-

dens het onlangs gehouden ‘Rondje 

De Bilt’ hebben ze wafels en ham-

burgers gebakken. Op donderdag 

24 oktober is er in het Dorpshuis 

om 20.00 uur een talentenmarkt, 

een veiling waarop bezoekers kun-

nen bieden op diensten die andere 

dorpsgenoten ze gaan aanbieden. 

Ook op het programma staan een 

zaalvoetbaltoernooi en een bingo-

avond. Op 14 december is er een 

Kerstmarkt bij loonbedrijf Bouw-

man in Westbroek. Onlangs hebben 

ze appels geplukt in de boomgaard 

van een sponsor. Die zijn door 

Schulp in Breukelen tot sap geperst 

en in lessen gedaan die ten behoe-

ve van de Ghana-reis zullen worden 

verkocht. Een andere bron van in-

komsten zijn de lege lessen die de 
deelnemers iedere laatste vrijdag 

van de maand ophalen. De jonge-

ren zijn dus met elkaar heel druk 

bezig om het benodigde geld op te 

halen. Dat is op zichzelf al leuk om 

te doen en ze beleven er veel plezier 

aan. Wie belangstelling heeft voor 

sap of lege lessen kwijt wil kan 
dat melden via werkvakantiewest-

broek@gmail.com. Op Facebook 

is meer te lezen via ‘werkvakantie 

Ghana’. Het uiteindelijke doel blijft 

die reis naar Ghana. En daar zullen 

ze best komen.

Westbroekse jeugd
op werkvakantie naar Ghana

door Martijn Nekkers

Eind juli 2014 hopen 21 jongeren uit Westbroek naar Ghana af te reizen.

Ze gaan daar twee weken aan de slag op een nog niet bekende locatie. Ze willen

daar wat bouwen voor de bevolking en met jonge kinderen gaan werken. Anders gezegd:

iets doen voor de arme mensen in het gebied. Dat zijn de uitgangspunten voor hun reis.

Wafels en hamburgers verkopen voor de reis naar Ghana. V.l.n.r. Ineke 

Bouwman, Annemarie Nokkert, Sanneke van Maanen, Jacqueline 

Oudshoorn, Rachelle Versteeg, Marjolein van Vliet.

Het was groot feest, niet alleen 

omdat de Kinderboekenweek ging 

beginnen, maar ook omdat de kleu-

ters van de van Dijckschool voor de 

10e keer de etalage versierd hadden 

met allemaal zelfgemaakte knutsels 

in het thema van de Kinderboeken-

week (dit jaar sport en spel). De sa-

menwerking tussen de onderbouw 

van de school en de boekhandel 

startte 10 jaar geleden met het aan-

bieden van een feestelijke muzieks-

linger. Alle jaren daarna verzorgden 

de kleuters tijdens de Kinderboe-

kenweek de etalage. De laatste ja-

ren werd de bijdrage steeds groter. 

Er werd zoveel gemaakt dat alle 

3 de etalages en de winkel geheel 

door de kleuters aangekleed kan 

worden. 

Kinderboekenweek

Ieder jaar wordt met het thema van 

de Kinderboekenweek gewerkt. Er 

zijn al grote dieren gemaakt, tover-

boeken, een bos met superhelden, 

schilderijen, eettafrelen, een lucht-

ballon met werelddelen er onder, 

Nederland met bollenvelden, mo-

lens, boerderijen enzovoorts. Dit 

jaar ridders die klaar staan voor de 

start en de wedstrijd van schildpad 

en de haas. De kleuters mochten op 

deze feestelijke ochtend de winkel 

openen door het doorknippen van 

een lint en daarna de etalage en de 

nieuwe boeken in de winkel bekij-

ken. Er werd voorgelezen, er was 

een speurtocht en omdat het feest 

was , was er ook limonade met iets 

lekkers en een cadeau bij het af-

scheid.  (Yvonne Pennings)

Tien keer kinderboekenfeest
Woensdag 2 oktober was het feest. Voor de 10e keer verzorgden de kleuters van de  

Van Dijckschool uit Bilthoven de etalage van de Biltse Boekhandel Bouwman.

De kleuters kwamen naar De Bilt met medailles en mutsen met het cijfer 10 erop.

Voor de 10e keer verzorgden de kleuters van de Van Dijckschool uit 

Bilthoven de etalage van Boekhandel Bouwman. 

Laatste ijsbolletjes voor
 kinderen Julianaschool

De seizoensafsluiting van Top’s Secret  IJs in het centrum van Bilthoven 

werd op 8 oktober een groot feest voor alle vijfhonderd leerlingen van 

de Julianaschool. Zij kregen allemaal een bolletje van het laatste ijs. 

Arjen en Saskia Bras openden de ijssalon op 19 april en het was direct 

een succes. ‘We hebben mooie bloembakken en bankjes neergezet. Het 

werd in de zomeravonden een hangplek voor ouderen en voor jongeren 

overdag’, vertelt Arjen. ‘Vooral op zondag was het erg druk. Ik sprak 

mensen die op zondag een ommetje met de kinderen konden maken 

omdat ze een bolletje Top ijs beloofd was, maar die kinderen willen nu 

niet meer mee.’

Op 22 april wordt de ijssalon weer geopend. Het ijs is in de winkels 

van Top nog wel in literbakken verkrijgbaar. ‘We maken het ijs zelf 

met melk van de boer en op eerlijkheid geteste grondstoffen, die we zo-

veel mogelijk betrekken van lokale ondernemers. We gebruiken alleen 

grondstoffen die nodig zijn om een lekker ijsje te maken en geen stoffen 

om het langer houdbaar te maken. De slagroom die we voor onze moor-

koppen gebruiken zit ook in ons ijs.’ Eind van het jaar wordt de ruimte 

gebruikt voor de verkoop van oliebollen, ijstaarten en het afhalen van 

bestellingen. [GG]

De laatste ijsbolletjes gaan erin als koek.

Knutselactiviteit
Kindercentrum Weltevreden organiseert een leuke knutselactiviteit 

voor ouders met hun kleuter en/of peuter op zaterdag 12 oktober van 

10.30 tot 12.00 uur. 

Neem je eigen gezochte natuurschatten mee, dat verhoogt de pret! 

Ook het Kindercentrum zoekt ondertussen eikeltjes, kastanjes, mosjes, 

blaadjes en allerhande materiaal bij elkaar. Zaterdagochtend maak je 

samen met je peuter/kleuter een mooie paddenstoel, of misschien een 

kaboutertje, of misschien hangt er alleen de was van de kabouter te 

drogen? Alles kan en mag in de kijkdoos. 

De ochtend wordt omlijst met het zingen van herfstliedjes. Zaterdag 

12 oktober van 10.30 uur tot 12.00 uur op Weltevreden 6, De Bilt.  

De toegang is gratis.
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Doorn was zichtbaar van plan om 

zich niet te laten afslachten, maar 

het was toch al na vijf minuten 1-0. 

Erwin Korthals werd de diepte in 

gestuurd en hij rondde de hem ge-

boden kans voortreffelijk af door 

de bal netjes over de keeper te spe-

len. Kort daarna was het de snelle 

Mike Versloot die de verdediging 

te snel af was en de keeper keurig 

omspeelde en voor de 2-0 op het 

scorebord zorgde. 

Het publiek vroeg zich af of DEV 

nu al het bijltje erbij zou neergooi-

en en dat De Bilt weer naar een 

hoge eindscore zou gaan. Nee, dat 

zou vandaag anders gaan dan in de 

eerste vier competitiewedstrijden. 

Na een kwartier bleek de handige 

spits uit Doorn ook goed te kun-

nen schieten en schoot een vrije 

bal op de paal: De Bilt was wak-

ker. Daarna volgden diverse vlotte 

Biltse aanvallen. DEV Doorn kreeg 

zelf geen noemenswaardige kan-

sen, want de Biltse verdediging had 

de zaak goed onder controle. Toch 

wist DEV voor rust de aansluitings-

treffer te scoren en dat was best 

even slikken voor de Biltse man-

nen, want tegengoals vallen niet zo 

vaak.

Rust

Na de rust viel het spel van FC 

De Bilt wat tegen, maar ondanks 

dat ontstonden er voldoende kan-

sen om de wedstrijd in het slot te 

gooien. Maar als je die kansen niet 

benut, dan scoort de tegenstander. 

De eerder genoemde spits liep zich 

handig vrij en schoot de bal via de 

paal in het doel en stond de stand 

na 60 minuten weer gewoon gelijk. 

Daarna zette FC De Bilt de schou-

ders eronder en liet het zien dat het 

ook kan strijden als dat nodig is. 

Uit een mooie voorzet kopte Mike 

Versloot de bal hard in het doel ach-

ter de goed keepende DEV-goalie. 

Daarna hield de Doornse keeper 

zijn ploeg in de wedstrijd door de 

ene na de andere bal te stoppen. 

Het bleef heel lang 3-2 en ook de 

mooie kopbal van Fabian Polman 

werd door de keeper op miraculeu-

ze wijze gestopt. In de 90ste minuut 

viel het doek voor Doorn deinitief: 
4-2. Fabian Polman zette goed door 

en kwam alleen voor de keeper, die 

de bal in eerste instantie tegenhield. 

Fabian reageerde goed en maakte 

de kans vervolgens af. 

Volgende week de uitwedstrijd 

tegen IJFC, daarna op 19 okto-

ber thuis de bekerwedstrijd tegen 

DHSC en op 26 oktober de thuis-

wedstrijd tegen Jonathan. Het 

tweede zaterdagteam van FC De 

Bilt doet het dit jaar ook uitstekend, 

won jl. zaterdag opnieuw en staat 

evenals het eerste zonder puntver-

lies aan kop!

Drie punten voor FC De Bilt
De wedstrijd FC De Bilt–DEV begon zoals verwacht met veel verdedigend ingestelde

spelers uit Doorn, die met hun handige spits rekenden op sporadische kansen. 

Na aloop was het goed toeven 
in de serre van het clubhuis, dat 

voor de gelegenheid door de me-

dewerkers van Golfpark fraai was 

‘aangekleed’ met kleurrijke herfst-

stukjes. Na de prijsuitreiking werd 

een voortreffelijke pompoensoep 

met stokbrood geserveerd.  Bij de 

dames won Will Osterhaus met 40 

stableford punten en bij de heren 

Gradus Jacobs met 38 punten. In 

hun dankwoord benadrukten zij de 

goede samenwerking tussen golf-

park en golfclub en het belang van 

de sportieve vriendenclub die dank-

zij dit soort golfwedstrijden is ont-

staan. (Bert van Klingeren)

Herfstwedstrijd met pompoensoep 
Eén van de traditionele wedstrijden van golfclub De Biltse Duinen is de herfstwedstrijd begin 

oktober. Onder ideale nazomerse omstandigheden, op een golfpark waar de bomen al beginnen 

te verkleuren en de dennen hun oude naalden laten vallen, streden 23 actieve leden afgelopen 

zaterdag om de gebruikelijke wijn en ballen. 

Will Osterhaus en Gradus Jacobs, winnaars van de herfstwedstrijd op  

De Biltse Duinen.

Het bezoekende KVZ, toch bepaald 

geen hoogvlieger, wist niet wat er 

gebeurde. Na ruim een kwartier 

meldde het scorebord 2-8, het ge-

volg van een dramastart van de 

thuisploeg. TZ gaf verdedigend 

veel te weinig druk, aanvallend 

stond het vizier niet op scherp. Het 

waren ook de ‘net niet’-kansen. 

Te slap, het geduld en de power 

om goede aanvallen op te zetten 

ontbrak. Weliswaar ontbrak top-

schutter Maarten van Brenk bij de 

Maartensdijkers, maar dat was geen 

valide excuus. TZ korfbalde voor-

namelijk tegen zichzelf. In de laat-

ste fase van de eerste helft herpakte 

TZ zich. Verdedigend oogde het 

solide, waardoor KVZ niet meer 

tot scoren kwam. De TZ-scorings-

machine haperde nog wel, maar het 

vertrouwen kwam terug. Na de 4-8 

ruststand zette het herstel zich door, 

als een sluipmoordenaar kwam TZ 

doelpunt voor doelpunt dichterbij. 

Halverwege de tweede helft kwam 

TZ voor het eerst langszij: 10-10. 

Het was de opmaat voor een sterk 

laatste kwartier. Onder leiding van 

de als altijd sterk rebounders Bart 

Drost en Joep Gerritsen domineer-

de TZ het slotdeel. Zaterdag sluit 

Tweemaal Zes de competitie af met 

een uitduel bij Wit Blauw. Bij winst 

gaat de ploeg van trainer/coach Eric 

Geijtenbeek als koploper de zaal in.

TZ komt sterk terug
De korfballers van Tweemaal Zes startten zaterdag ronduit slecht. De koplopers kwamen

sterk terug en wonnen uiteindelijk toch nog ruim: 16-11. 

Hans van Breukelenstadium

In juni is het Hans van Breukelenstadium bij FC De Bilt in gebruik 

genomen. Hans was toen helaas verhinderd, maar afgelopen zaterdag 

was hij erbij. Toen begonnen de mini’s met hun mini-WK. Eerst sprak 

technisch jeugd coördinator Koos van Tamelen Hans van Breukelen 

nog toe en daarna konden de wedstrijden tussen Argentinië, Brazilië, 

Italië en Nederland beginnen. Er deden wel heel veel Balotelli’s, 

Messi’s en Neymar’s  mee en ook Nederland had alleen maar vedettes 

opgesteld. [HvdB]

Talenten Tweemaal Zes hogerop

TZ B1 mag het in de voorjaarscompetitie een niveau hoger gaan 

proberen. Dit talentvolle team versloeg zaterdag concurrent Spirit en 

stelde daarmee de titel veilig. 

Het 1e herenteam van Brandenburg 

heeft met 12-14 verloren van Aqua 

Novio uit Nijmegen. Een uitslag 

welke enigszins gelatteerd was. 
Brandenburg speelde 2 perioden uit-

stekend en stond dan ook op de helft 

van de wedstrijd met 9-6 voor. Een 

goede pressing en mooie aanvallen 

lagen ten grondslag aan deze score. 

Ook de man- meer liep in de eerste 2 

perioden goed. Echter evenals vori-

ge week was de 3e periode zeer ma-

tig waardoor Aqua Novio langzaam 

dichterbij sloop tot 9-9. In de 4e peri-

ode namen de gasten zelfs een 12-10 

voorsprong. Brandenburg kon nog 

een keer terug komen tot 12-12 maar 

daarmee waren de krachten ver-

speeld en konden de gasten uit Nij-

megen nog 2 maal scoren wat leidde 

tot de 1e nederlaag voor de heren uit 

Bilthoven van dit seizoen. Coach 

Harold van der Werve was zeer te-

vreden over de eerste twee perioden 

maar het geringe aantal wisselspe-

lers (2) en het feit dat routinier  Dave 

Ligthart halverwege de 2e periode 

vanwege 3ptjes (persoonlijke fout) 

naar de kant moest was mede de 

oorzaak van deze nederlaag. Aqua 

Novia had een volle bank met 6 wis-

sels en konden de vele Ptjes beter 

opvangen dan Brandenburg. 

1e nederlaag voor Brandenburg H1

Poloteam succesvol in Amerika
Polo te paard is een weinig beoefende sport in Nederland. Het is een 

sport waar veel snelheid, vaardigheid en adrenaline bij komt kijken. 

Polo wordt vier tegen vier gespeeld op een veld zo groot als 6 voetbal-

velden. Dat lijkt een klein aantal deelnemers, maar er is continu actie 

op het veld. Het kleine, harde, witte balletje vliegt van de ene naar de 

andere kant van het veld terwijl de paarden er in razende galop achter-

aan gaan.

Drie van de vier Nederlandse studenten polo-spelers wonen in de ge-

meente De Bilt. De Groenekanse broers Alexander en Rainier Beyle-

veldt, de Maartensdijkse Dominique Buck en Amsterdamse Wernard 

Borstlap zijn net terug van een polo-wedstrijd uit Amerika. 

Ze waren afgereisd naar Boston om in naam van de Universiteit van 

Utrecht te strijden tegen Harvard University. Er werden drie wedstrij-

den gespeeld, waarvan de inale op een stralende zondagmiddag plaats-

vond. Zoals in de Verenigde Staten te verwachten valt, stonden rondom 

het polo-veld grote trucks met BBQ’s in de achterbak en hingen er over-

al Amerikaanse vlaggen. Amerikanen zijn ontzettende sportfanaten, en 

zo ook met polo is iedereen de teams volop aan het aanmoedigen vanaf 

de zijlijn. Het aantal Nederlandse supporters (waaronder afgevaardig-

den van het Consulaat) was weliswaar geringer in aantal maar met een 

drankje en een stroopwafel in de hand lieten ze goed van zich horen en 

zongen het Nederlandse volkslied uit volle borst mee. Nederland liet 

een mooi visitekaartjes achter door met 6 - 2 te winnen van Harvard. 

Het Nederlandse studenten poloteam versloeg het sportief getooide 

team van Harvard University.
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Kevin van Dronkelaar lanceerde 

Marcel  Melissen, maar zijn schot 

ging helaas naast het doel.Typerend 

bij SVM:veel slordige passes en 

daardoor vaak onnodig balverlies. 

De anders zo verzorgde opbouw 

ontbrak om echt gevaarlijk te wor-

den en het tempo was te laag. SVM 

slaagde er maar niet in om Bunnik 

te verrassen. Pas vlak voor de rust 

scoorde Marcel Melissen de ver-

diende 1-0 na een prima pass van 

Djoey Engel.

Na de thee een veel energieker 

SVM, dat nu wel met een hoger 

tempo speelde. De doelpunten ble-

ven echter weg. SVM kreeg wel 3 

à 4 kansen om doelpunten te sco-

ren. Pas rond de 70e minuut  was er 

weer eens een aanval uit het boekje 

en scoorde op aangeven van Djoey 

Engel Mike de Kok beheerst de 2-0. 

Tijd om aan het doelsaldo te gaan 

werken tegen het moegestreden 

Bunnik. Die kans kreeg SVM door 

Marcel Melissen, maar hij ver-

zuimde de toegekende strafschop te 

verzilveren. In plaats dat de SVM- 

ers nu met controlerend voetbal de 

voorsprong veilig stelden,sloop on-

rust en veel balverlies in het spel. 

Klungelen

Door klungelen in het strafschop-

gebied kreeg Bunnik ook een straf-

schop toegekend, die wel werd 

benut. Bunnik geloofde in meer en 

SVM deed de laatste 5 minuten bij-

na alles fout Bunnik scoorde in de 

laatste minuut de gelijkmaker (2-2).

De komende weken zal SVM  moe-

ten laten zien dat het kan voetbal-

len. Slechte wedstrijden moet je 

ook winnen. SVM 2 blijft in de 

hoek zitten waar de klappen vallen 

door een 2-1 verlies tegen Altius. 

SVM 1 speelt zaterdag uit tegen 

DEV.

SVM niet bij de les
Zonder de afwezige Björn Engel en met Jeroen Geurtsen in de basis

startte de thuisclub energiek en kreeg al na 6 minuten de eerste kans

om de score te openen tegen het stug verdedigende Bunnik. 

Duel om de bal in de wedstrijd SVM-Bunnik. (foto Nanne de Vries)

Voordaan verspeelt punten

De hockeyers van Voordaan hebben het eerste puntverlies van het sei-

zoen geleden, de thuiswedstrijd tegen HIC eindigde onbeslist in 2-2. 

Dames 1 kwam brutaal op voorsprong tegen de Terriërs, maar verloor 

uiteindelijk met 5-1 van de degradant uit de hoofdklasse. 

TZ-talent naar korfbalselectie

Renée van Ginkel, speelster van Tweemaal Zes B1, is geselecteerd voor 

de korfbalselectie onder 16 jaar. Ze wist zich in de selectieperiode te 

onderscheiden te midden van een grote groep talenten uit de provincies 

Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Ze zal in de komende 

maanden diverse wedstrijden spelen, waaronder het prestigieuze vijf 

districtentoernooi.

Per team waren er gemiddeld zo’n 

10 tot 12 spelers. In totaal waren er 

deze dag zo’n 250 mensen op het 

terrein. Op zo’n dag staat de ont-

spanningsboog voorop, al was het 

alleen maar omdat wie normaal 

rechts slaat, nu links moet slaan, 

dan worden toppers soms weer ge-

woon beginnelingen; tot vermaak 

van al die clubgenoten. 

De penningmeester was tevreden, 

net als de organisatoren Cecilia van 

der Linden, Gerard Polman, Bert 

van Dijk, Patricia van der Wielen 

en Marjolein Verweij en niet te 

vergeten fotograaf Henk Scharrin-

ga. Oost West, Home Best won de 

meeste wedstrijden, maar dat was 

bijzaak op zo’n dag met schitterend 

weer om te softballen.

Centrals familie toernooi groot succes
Het familietoernooi van Centrals, dat al jarenlang onder de naam Joop Meekers

wordt gespeeld, was afgelopen zondag opnieuw een groot succes. Er deden maar liefst

15 teams mee, in de meest bonte samenstellingen, qua ervaring en leeftijden. 

Salvo-sponsoring
Het jonge heren 1 team van Salvo ontving nieuwe trainingspakken van 

automatiseringsbedrijf Laarman en & van der Waay BV en garagebe-

drijf Giezen. Dit team heeft zich tot taak gesteld om een rol van beteke-

nis te gaan spelen in de 3e klasse. Met deze prachtige pakken maken ze 

al een goede entree. 

Staand v.l.n.r.: sponsor Adri Laarman, coach Pieter Dank, Niels van 

Tricht, Erik Jansen, Antal Aalbers en Thore Roepman. Zittend v.l.n.r.: 

Daan Duijvestein, Bas van Tricht, Bas Duijvestein, David Fatels 

Fendandez.

Salvodames verliezen ongelukkig
Ook de tweede competitiewedstrijd hebben de dames niet kunnen winnen. In Hoogland bleek 

Forza net te sterk met 3-1 in een uiterst spannende wedstrijd. Het wedstrijdbeeld geeft zeker 

vertrouwen voor de rest van het seizoen

Gedurende de gehele wedstrijd is 

het steeds zeer close geweest tussen 

beide teams. In drie van de vier sets 

was er een verschil van maar twee 

punten. Alleen in de tweede set was 

het verschil iets groter. Salvo was 

naar Hoogland afgereisd met het 

idee dat er daar wel wat te halen viel. 

En dat had ook gekund wanneer 

Salvo wat meer had kunnen aanval-

len. Op alle aanvalsposities kan een 

beter rendement gehaald worden. 

Daar zal trainer coach Marco Blok 

link aan moeten gaan werken. Ook 
de afstemming  tussen aanvalsters 

en spelverdeling is nog een punt 

van aandacht. Wanneer dat beter 

wordt ingevuld komen de resultaten 

vanzelf. Verdediging en passing is 

redelijk goed verzorgd en is van 1e 

klasse-niveau. Dat is de basis van 

waaruit aanvallen worden opge-

bouwd. Het ziet er allemaal veelbe-

lovend uit maar het moet effectiever 

en explosiever. Wanneer Salvo dat 

kan brengen dan wordt de volgende 

wedstrijd tegen deze tegenstander 

gewonnen. Nu viel het allemaal net 

de verkeerde kant op en trok Forza 

nipt de setwinsten naar zich toe. De 

eerste set werd gewonnen met 28-

26. De tweede set met 25-21. Door 

een aantal wissels in te brengen be-

reikte Salvo wat het wilde en kon 

deze set nipt over de streep trekken 

met 25-27.  Helaas ging de laatste 

set ook maar met twee punten ver-

schil verloren t.w. 25-23. 

Deze week speelt Salvo twee wed-

strijden. Dinsdag op de trainings-

avond om 21.15 uur tegen Majella 

en zaterdag om 15.156 uur tegen  

Keistad. De heren hebben niet ge-

speeld. Zij spelen op 14 oktober om 

21.15 uur een bekerwedstrijd tegen 

AGAVS in de Banninghal in Soes-

terberg  

DOS D1 kampioen
De D1 pupillen van het Westbroekse DOS zijn het eerste kampioens-

team dit seizoen. 

Alle wedstrijden werden ruim gewonnen en ook de thuiswedstrijd te-

gen Huizen werd ruim met 10-1 gewonnen.



Nootjes
Te koop aangeboden

MUTSEN, handschoenen en 

sjaals voor jong en oud, bij 

Kok stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46 Maartensdijk.

Grote ronde bordeauxrode 

lampenkap met zwart kanten 

stof eroverheen. Doorsnee 

rond plm 60 cm. € 15,-. Tel. 

06-16276013

Dvd op Hoop van Zegen met 

oa Danny de Munk, Kitty 

Courbois. € 3,-. Dvd box 

Laurel & Hardy. € 15,-. (plm 

5 dvd’s). Tel 035-6236294 

Halogeen hanglampensetje, 

voor aan plafond. Nieuw in 

doos met ophang bekabeling. 

€10,-. Tel. 06-16276013 

Mexx vosbruine kleurige 

laarzen suède look, rekbare 

stof. Binnenzijde zwart. Je 

kan de laarzen ook oprollen 

en zijn geschikt voor ook de 

ietwat dikkere kuiten. € 15,-. 

Z.g.a.n. Leren damesschoen 

kleur mat zwart, model boot-

schoenen mt. 39. €10,-. Tel. 

06-16276013 

Camper nog bijna nieuwe 

chocoladebruine zomerse 

damesschoenen (model san-

dalen met hak), diagonale 

belijning over de voet mt. 38. 

€ 37,50. Tel. 06-16276013

Chique Moneyclip, grote, 

zilverkleurige, geldclip. Met 

klein goudkleurige outline op 

clip. In plastic doosje. € 10,-. 

Tel. 06-16276013 

Henzo album voor vakantie-

foto’s, vrolijke, bedrukte kaft. 

€ 5,-. Tel. 06-16276013 

Cd Partysquad – Bazen van de 

club. € 5,-. Tel. 035-6236294 

Cd van Amy Winehouse – 

Lioness, Hidden Treasures 

z.g.a.n. € 6,,-. Tel. 035-

6236294  

Dvd Peter Frampton Comes 

Alive II. € 6,-. Tel. 035-

6236294 

Rock cd Future in Miedeval – 

Kaiser Chiefs. € 8,-. Metal-rap 

cd Limp Bizkit-Gold Cobra 

(special edition). € 10,-. Pop 

cd-box Abba-Visitors (speci-

al). € 7,50. Tel. 035-6236294

Air Force II 4 wiel skee-

lers-clipsluiting (wel door-

smeren)! + arm/knie/pols 

bescherm mt. 39. € 15,-. Tel. 

06-16276013

Winterjack met capuchon, 

voor stoere meiden. Kleur 

zachtroze met grijs mt. M-L. 

€ 10,-. Tel. 06-16276013

Knalpaarse imitatiebontjas 

voor stoere dames of een 

leuk feestje, mt. M-L kort 

model z.g.a.n. € 50,-. Tel 

06-16276013

Damesjas in de kleur 

Oudhollands groen. Nep leer 

look, driekwart colbertmodel 

met knoopsluiting,  mt. L. € 

20,-. Tel. 06-16276013

Balans gymschoenen van 

Human Nature (ANWB) 

kleur zwart, z.g.a.n. Tijdens 

het lopen stimuleer je de 

bloedsomloop in de benen mt. 

39. € 32,50. Tel. 06-16276013

Losse satellietschotel grijs, 

niet roteerbaar. Af te halen 

voor € 10,-. Tel. 06-16276013

IJsmachine met kookboekjes 

voor ijsrecepten. Koelelement 

in de vriezer en de volgende 

dag kan je ijs maken! € 20,-. 

Tel. 06-16276013

Kettler roeitrainer favorite. € 

15,-. Tel. 06-52572771

Wintertafreel schilderij 

80x60cm. € 20,-. 3-Delig kas-

stel, pauwen motief, € 40,-. 

Tel. 0346-211738

2 Nieuwe roze fleece deken-

tjes 100x85cm. € 6,-. Tel. 

030-2202996

Dameslaarzen leer d. bruin 

nieuw mt. 39 van € 125,- voor 

€ 49,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe bad-/douchemat 

crème 52x52cm van € 8,95 

voor. € 5,-. Tel. 030-2202996

Nieuw geborduurd schilderij 

in bruin houten lijst 50x37cm. 

Afbeelding dorpsgezicht 

met vijver. € 10,-. Tel. 030-

2202996

Nieuwe witte lampenkap 

(hang) 46cm hoog, boven Ø 

26, onder Ø 55cm. € 15,-. Tel. 

030-2202996

Als nieuw sportief waterdicht 

jack. Roze - wit - d. blauw 

streep, maat. M. € 25,-. Tel. 

030-2202996

T.K. Een paar heren berg-

wandelschoenen MT. 43 merk  

”LOWA” éénmaal gedragen € 

30,00. Tel. 0346 212069

12 delige  pocketserie 

Churchills Memoires + 2 

delen “Winston Churchill”als 

Kolonel Warden € 12,50. Tel. 

0346 212069

Grote GARAGEVERKOOP 

zaterdag 12 oktober van 15.00 

tot 17.00 uur. Adri Piecklaan 7, 

15 en 28, Hollandsche Rading

Elektrisch kookplaat voor € 

10,-. Tel. 035 5771895

Petroleumkachel € 10,-. Tel. 

035 5771895

Kinderautostoeltje tot 20 kg 

met beschermhoes, merk 

Maxi Cosi. € 20,-. Tel. 0346 

212662

Educatieve laptop (4-8 jaar) 

met 20 activiteiten € 17,50. 

Tel. 0346 211443

Tk Openhaardhout voorna-

melijk dennen. Zelf ophalen.

weghalen € 50,-. Tel. 0346-

214084

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptop-

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

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf 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

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en tim-

merwerken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven, Tel. 06-20166310, te Groenekan
 

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. 

Tel. 0346-281444/06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl 

www.metuwdorpsmakelaar.nl

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

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 

34, Groenekan voor al uw tuinplanten, coniferen, bomen, 

haard en kachelhout, grond, zand, grind, meststoffen, gewas-

bescherming- en onkruidbestrijdingsmiddelen, verder voor al 

uw tuin- en erfwerkzaamheden. 

Zie: www.vanvliettuinservice.nl.

Nummer 21, 2e Hands (merk) kledingwinkel Aan de 

Molenweg 21 te Maartensdijk. Openingstijden woensdag & 

vrijdag 10.00 - 14.00. Donderdag & zaterdag 10.00 - 16.00. 

Tel. 0346-218851 / nr21.marjolein@hotmail.com

Voor het regelmatig onderhoud van uw (grote) tuin belt u 

Rein: 06-82004441
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Tel  ...............................................................................................................................................

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Tk doos vol playstation 2 

spellen voornamelijk vecht-

spellen € 50,-. Tel. 0346 

214084

Tk autovisie 2012 losse num-

mers € 1,50 p/s kaften zijn 

iets beschadogd. Tel. 0346 

214084

Tk voor opa of oma, kinder-

bedje 30 x 120 cm makkelijk 

voor logeren + matras € 30,-. 

Tel. 0346 214084

3 stoelen met metalen 

frame,rode zitting en niet 

zwaar. € 30,-. Tel 030- 

2204505

Tafelkleedje, kant, open 

geweven, ovaal, crèmekleurig 

€ 10,-. Tel. 030-2204505

Bosch gasfornuis met glazen 

afdekplaat in prima staat. € 

50,- (eind okt. beschikbaar) 

Tel. 06-47954156

Koelvries combinatie 

(Siemens) Hoogte 1.52 

Breedte 55 cm en Diepte 60 

cm. € 50,- (eind okt. beschik-

baar). Tel. 06-47954156

Personeel gevraagd

Wij zoeken nog een 

Vierklankbezorger per 

1-1-2014 voor: Wijk 10: 

Berkenlaan, Eiklaan, 

Grothelaan, Veldlaan en 

Vijverlaan. Voor meer info 

bel 0346-211992 of mail 

naar info@vierklank.nl

Ouder echtpaar zoekt 

VRIJWILLIGER (man), liefst 

met auto. De heren kunnen 

samen op pad, en mevrouw 

wordt even ontlast! Meer 

info: Rosemarie Pielage, tel. 

030-2632950 of www.hand-

jehelpen.nl

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Biedt zich aan: 

STUDIECOACH die leer-

lingen van de basisschool 

en het voortgezet onderwijs 

ondersteunt in de schoolvak-

ken. Trefwoorden: nauwkeu-

righeid, betrokkenheid en 

geduld. Ik kom desgewenst 

bij je thuis. Regio Bilthoven. 

Meer info bij Hans: 

06-36197494.

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. 

De locatie voor een; ver-

gadering, workshop, fami-

liebijeenkomst of cursus! 

Voordorpsedijk 35, G’kan. 

Tel. 030-2710913.

Man gepensioneerd heeft vol-

doende tijd voor OUDEREN. 

Auto aanwezig. Tel. 030-

2293424

Aanbieding: senioren herfstvakantie uitstekende busex-

cursie - hotelreis van 4 dagen in De Achterhoek. Datum 22 – 

25 oktober. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus, bel even 

voor inlichtingen over deze mooie reis. Reisleiding Hennie en 

Henk Broekhuizen. Tel. 0346-212288 – 06-53853557

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’ 

Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding. Is uw 

tuin aan een najaarsbeurt toe? Dan bent u bij ons aan het juiste 

adres. Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-27480128 

of kijken op www.green-man.nl

iPad- iPhone en computerhulp 0610998494 Zo handig met 

goede voorbeelden bij de hand vlotter en makkelijker ermee 

om te leren gaan. Comfort, veiligheid en sociale communica-

tie vergroten.

Kok stomerij & Lederwaren

Stomen en reinigen van al uw kleding en goederen.

Schoenreparatie

Schoen onderhoudsartikelen

Kledingreparatie

Horloge batterijtjes incl. inzetten

Horloge bandjes

Dorpsweg 46, Maartensdijk

Tel. 0346-214112

TE HUUR

Voorhuis van boerderij. Ruime tuin. Voor klein gezin of 2 per-

sonen ieder een eigen kamer met gebruik van: woonkeuken en 

douche Parkeerplaats op eigen terrein. Beschikbaar vanaf 1 

november. Voor bepaalde tijd te huren. 06-41886840

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt cursussen!

In verband met de verhuizing van bibliotheek Bilthoven zijn 

vanaf 1 oktober 2013 de wandelkaarten voor het landgoed 

‘Noord Houdringe’, gelegen in Bilthoven verkrijgbaar bij 

de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven. De 

prijs van de jaarkaart is € 16,-. De ingangen tot het landgoed 

bevinden zich aan de Boslaan, De Noord Houdringelaan 

en aan de Soestdijkseweg Zuid bij nr. 152. Wandelaars op 

‘Noord Houdringe’ dienen in het bezit te zijn van een geldige 

wandelkaart.

Zwemvierdaagse
in Herfstvakantie
De zwemvierdaagse in 

zwembad Brandenburg te 

Bilthoven is van maandag 

21 oktober t/m donderdag 

24 oktober van 16.00 tot 

20.00 uur. De afstand per 

dag is 500 meter (10 keer 

het parcours). Voor 55+ 

en kinderen is de afstand 

250 meter (5 keer het par-

cours) 55+ kunnen ook 

in van 9.00 tot 12.00 uur 

zwemmen. De kosten zijn 

6 euro en het bezit van 

zwemdiploma A is een 

inschrijvingsvoorwaarde. 

Op donderdag kan het 

volledig afgestempeld 

kaartje worden ingeleverd 

voor een mooie medaille. 

Inschrijven kan aan de 

receptie van Zwembad 

Brandenburg.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdag-

avond 11 oktober kunt 

u weer klaverjassen bij 

SVM. In de kantine 

van deze sportvereni-

ging aan de Dierenriem 

in Maartensdijk bent u 

van harte welkom. 

Het klaverjassen begint 

om 20.00 uur en mee-

doen kost 3 euro. Er is 

ook een loterij, voor 

€ 0,25 kunt u een lot 

kopen.

Raaijen  

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012
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De Vinken wist tot aan de rust weer 

aardig aan te sluiten bij Nova. De 

thee werd dan ook opgediend met 

een tussenstand van 6-5. In de 

rust werd duidelijk gemaakt dat er 

scherp gestart moest worden en dat 

alleen de goed uitgespeelde kansen 

mochten worden afgerond. Door 

een mooi afstandsschot van Lisa 

was de eerste treffer van de tweede 

helft een feit. Met nog 16 minuten 

op de klok kon het tweede doelpunt 

van de tweede helft pas worden 

bijgeschreven, een strafworp van 

De Vinken. Een halve minuut later 

beantwoorde Inge direct met een 

schot van afstand. 

 

Het lukte Nova niet om een gat van 

twee doelpunten te slaan, met een 

stand van 8-7 werd Sanne van Kou-

terik in de ploeg gebracht. Door een 

uitgelokte strafworp van Steven 

Bakker en een schot van Job Paauw 

werd de stand in 4 minuten toch 

vergroot naar 10-7. 

Nova kon de laatste 5 minuten van 

de wedstrijd gecontroleerd uitspe-

len en wist daarmee de punten in 

Bilhoven te houden. Zaterdag 12 

oktober mag de ploeg van Maikel 

Bouthoorn naar Linschoten voor 

alweer de laatste wedstrijd op het 

veld. Er wordt om 15.30 aangetre-

den tegen Luno, de nummer 2 van 

de poule.

Nova pakt belangrijke punten
 

Na de winst van vorige week tegen Fluks, kwam deze zaterdag De Vinken uit Vinkeveen op 

bezoek in Bilthoven. Het vlaggenschip van Nova begon de wedstrijd scherp door in de tweede 

aanval direct de 1-0 te scoren. Een mooi schot van Inge van Eck. Door de felle start en vele 

doelpogingen in de eerste 10 minuten stond er al snel een stand van 3-1 op het scorebord.

Het spelbeeld werd bij beide ploegen vooral bepaald door veel inzet. Het was duidelijk dat 

beide ploegen vol voor de twee punten zouden gaan om zo van de laatste plaats af te komen.

Deze meiden zijn doorgestroomd 

naar FC de Bilt MD1 en daarop 

heeft FC De Bilt weer een nieuw 

FC de Bilt ME1 samengesteld. Ook 

dit team is weer voortvarend van 

start gegaan met 3 overwinningen 

uit 3 wedstrijden in de competitie. 

Hiermee staan ze gedeeld eerste in 

de poule en doen ze mee voor een 

gooi naar het kampioenschap.

Ook is men bij FC De Bilt aan het 

kijken of er een tweede E meiden-

team kan komen; echter hiervoor 

is er een tekort van ca. 4 ‘meiden’. 

Dus wanneer je van geboortejaar 

2003/2004 bent en je wilt graag 

voetballen meld je dan aan via 

www.fcdebilt.nl .

Voetbal ook voor meiden
Bij FC de Bilt zijn ze ervan overtuigd, dat voetbal niet alleen een jongenssport is

en dat ook de meiden behoorlijk hun ‘mannetje’ staan. Afgelopen jaar heeft o.a.

FC de Bilt ME1 dat laten zien door in het eerste jaar dat ze samen zijn kampioen

te worden in een poule met alleen maar meidenteams.

FC De Bilt ME1 wist de eerste 3 competitiewedstrijden te winnen.

Zaterdag ontvingen de spelers 

van senioren 3 en 4 van 

korfbalvereniging DOS nieuwe 

shirts van Vink Witgoed. Eigenaar 

Ruth Nagel was aanwezig om de 

shirts te overhandigen en ontving 

van voorzitter Cornel Boere een 

mooie bos bloemen. (rechts)

Ook Wouter van Oostrum ging met 

een mooie bos bloemen naar huis. 

Loonbedrijf Van Oostrum siert de 

komende vier seizoenen het shirt 

van senioren 4. (onder)

Verlenging sponsorcontract DOS
Vink Witgoed en Loonbedrijf Van Oostrum staan de komende 4 seizoenen

weer als combisponsor van Dos Westbroek genoteerd.

TZ A2

glorieus kampioen

Het tweede A-team van Tweemaal Zes werd zaterdag kampioen. De 

ploeg van Sabine van Dongen en Minouche Koetsier speelde een 

uitstekende competitie, de kampioenstitel kwam dan ook niet als een 

verrassing. De wijze waarop TZ A2 het bezoekende MIA met 22-6 een 

oorwassing gaf, geeft het kampioenschap extra kleur. 

Vaste sponsor selectie
Rick Lith van Telecom Raadgevers (zittend gehurkt met zoon) en Mar-

co Willemse van Timmer en Onderhoudsbedrijf M. Willemse (staand 

met bloemen) hebben met SVM een langdurige overeenkomst gesloten 

voor de sponsoring van het 1e selectie team. Het 1e selectie team, inclu-

sief begeleiding, zal volledig in het nieuw gestoken worden. 

Frans van der Tol, voorzitter van SVM, ‘Wij zijn erg blij dat deze 2 

bedrijven zich in deze tijd, bereid hebben gevonden om een langjarige 

overeenkomst te sluiten. Een mooi signaal van 2 mensen die al jaren 

aan de club zijn verbonden en nu ook de selectie in het nieuw willen 

steken, daar zijn wij ze erg dankbaar voor’.

De voltallige selectie van SVM met begeleiding en sponsoren voor het 

eveneens gesponsorde nieuwe scorebord. (foto Jeroen Kemp)

Nieuwe kleding voor SVM2

SVM 2 is volledig in het nieuw gestoken dankzij sponsoring van Atlas 

Fysio. (foto Jeroen Kemp)
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Stichting Kunst en Cultuur De Bilt 
en toekomstplannen

Chapeau-penning De Bilt voor vertrekkend secretaris Tonneke Stamps

door Lilian van Dijk

Stichting Kunst en Cultuur De Bilt organiseerde voor medewerkers, vrijwilligers, relaties en 

samenwerkende partners een avond bij De Biltsche Hoek. Daar werden de nieuwe plannen uit 

de doeken gedaan en het bestuur nam afscheid van Tonneke Stamps. Als dank voor haar inzet 

voor de stichting ontving zij uit handen van wethouder Kamminga de Chapeau-penning. 

Bestuursvoorzitter Inge Fuijkschot 

heette de aanwezigen van harte 

welkom. Het eerste deel van de 

avond keek zij samen met de ande-

re aanwezigen terug op het afgelo-

pen seizoen (2012-2013), met vele 

hoogtepunten, met vanwege het 

900-jarig bestaan van de gemeente 

De Bilt als hoogtepunt het succes-

volle evenement Vergeten Kunst. 

Vrijwilligers die met een bepaalde 

activiteit stopten, kregen bloemen 

en woorden van dank. Gelukkig 

staan er andere vrijwilligers klaar 

om hun taken over te nemen.

Leuk werk

Vervolgens richtte Inge het woord 

tot Tonneke Stamps. Zij heeft drie 

keer meegedaan met de organisatie 

van het Korenfestival, dat om de 

twee jaar wordt gehouden. Geluk-

kig heeft ze aangegeven nog één 

keer het festival mee te willen or-

ganiseren in 2014. Verder heeft ze 

de cultuuragenda en de webportal 

van de stichting Kunst en Cultuur 

opgezet. Als bestuurslid onder-

hield zij uitstekende contacten met 

de gemeente. Wethouder Kam-

minga kreeg daarna het woord. 

Hij prees Stamps’ inzet voor het 

Korenfestival en het Weekend van 

de Geschiedenis, waaraan ze twee 

keer haar medewerking verleende. 

Al secretaris van Kunst en Cul-

tuur was ze een spin in het web, 

aldus de wethouder. Zij onderhield 

een goed relatienetwerk en hield 

de agenda van de stichting bij, 

zodat afspraken werden nageko-

men, een essentieel en tijdrovende 

klus, aldus de wethouder. Stomps 

bedankte met een eigen speech, 

waarin ze aangaf dat alles wat ze 

voor de stichting Kunst en Cultuur 

De Bilt heeft gedaan, met heel veel 

plezier gepaard ging. ‘Ik vond het 

leuk met anderen samen iets vorm 

te geven. We hebben heel hard ge-

werkt, maar ook veel gelachen.’ 

Haar contacten met de inwoners 

van de gemeente De Bilt heeft ze 

als waardevol ervaren: ‘Ik vond 

het leuk de gemeente De Bilt beter 

te leren kennen. We mogen trots en 

zuinig zijn op zoveel initiatiefrijke 

en creatieve mensen, die steeds 

weer nieuwe activiteiten opzetten.’ 

Ten slotte kreeg ze uit handen van 

Inge Fuijkschot een kunstwerk van 

Lei Hansen, wiens werk zij bijzon-

der waardeert.

Nieuws

Inge Fuijkschot kondigde aan 

dat het bestuur wordt aangevuld 

met twee nieuwe leden, Emke 

Teitsma, die zich zal bezighouden 

met nieuwsbrieven, lyers en de 
website, en Margaret Steur, die 

zich gaat inzetten voor diverse 

initiatieven die de stichting het 

volgend seizoen gaat ontplooien. 

Er werd aandacht gevraagd en be-

steed aan de nieuwe ArtTraverse-

tentoonstelling, de kunstlezingen 

van kunsthistorica Cora Rooke 

over het gebouw en de collectie 

van het Rijksmuseum en de lezing 

over de Hermitage-tentoonstelling 

Een Franse Liefde voor Russische 

Kunst), de muziekpodia op 3 no-

vember en 15 december en de lite-

ratuurpodia op 7 en 26 november. 

Een aantal van deze activiteiten 

vindt nog plaats op de bekende 

locaties. Zodra het Lichtruim aan 

het Planetenplein open is, zullen 

alle activiteiten daarheen worden 

verplaatst. Het Korenfestival vindt 

plaats op 14 juni 2014 vanaf 12.00 

uur in het Dorpshuis in De Bilt. 

Veel koren hebben zich al aan-

gemeld. Meer informatie over de 

activiteiten van de stichting is te 

vinden op de website www.stich-

tingkunstenculuur-debilt.nl. Ook 

bij Art Traverse staan veel prach-

tige tentoonstellingen op stapel. 

Kijk voor meer informatie op 

www.arttraverse.nl.

Tonneke Stamps was blij verrast met de Chapeau-penning en het prachtige 

kunstwerk dat ze bij haar afscheid als secretaris van het bestuur van de 

stichting Kunst en Cultuur De Bilt ontving.

advertentie

advertentie

Genieten met Rotary 
en basisschool

Vrijdag 27 september bezorgden leden van de Rotary Groot Bilthoven 
de bewoners van Schutsmantel een bijzondere dag. De ochtend begon 

met een feestelijke ontvangst met kofie, cake en bonbons. Daarna be-

geleidden zij 24 leerlingen van groep 8 van juf Astrid van de Theresia-

school, die kwamen helpen om zo’n 20 rolstoelen te duwen. Zo was het 

voor alle bewoners mogelijk om te genieten van het prachtige weer en 

de mooie omgeving van Schutsmantel. Vervolgens hielp iedereen weer 

mee bij het serveren van nog een kopje kofie en wat fris en gingen 
de Rotary leden in de keuken aan de slag om te zorgen voor een heer-
lijke lunch met friet en een broodje kroket en voor de liefhebbers een 

broodje haring. De meeste mensen konden vanwege het mooie weer 

er buiten op het terras van genieten; niet in het minst door de perfecte 

bediening door de leerlingen onder de bezielende leiding van de Rotary. 
Daarna konden ook de jongelui genieten van deze lunch. Een dag met 

een gouden randje voor jong en oud.          (Marlies Dijkkamp)

Leerlingen van de Theresiaschool 

waren de duwende kracht achter 

de rolstoelen.

90 jaar Onze Lieve Vrouw
 door Henk van de Bunt

In april 2013 bestond de Onze Lieve Vrouw in Bilthoven 90 jaar. Aan dit jubileum wordt op 

verschillende manieren aandacht besteed. Met één van de activiteiten werd al in 2012 gestart, 

namelijk het schrijven van het ‘levensverhaal’ van de OLV. Op vrijdag 11 oktober is er een 

feestavond en op zondag 13 oktober een feestelijke viering in de kerk.

De geloofsgemeenschap van Onze 

Lieve Vrouw van Altijddurende 

Bijstand maakt thans deel uit de 

R.K. Parochie HH Martha en Ma-

ria en kenmerkt zich als een open 

gemeenschap van mensen die sa-

men zoeken naar datgene wat uit-

eindelijk hun leven draagt en wat 

ten diepste beantwoordt aan hun 

zin- vraag. 

Utrecht

De rooms-katholieken van De Bilt 

dienden zich tot het einde van de 

negentiende eeuw voor hun kerk-

gang naar Utrecht te begeven. Zij 

behoorden tot de parochie van 

Onze Lieve Vrouw ten Hemel Op-

neming, gevestigd in de Biltstraat. 

Mede door toedoen van de pastoor 

van die kerk werden er plannen 

gesmeed om in De Bilt een rooms-

katholieke kerk op te richten. Op 1 

maart 1894 werd de door A.Tepe 

ontworpen kerk ingewijd en op 8 

mei geconsacreerd en toegewijd 

aan St. Michaël.

Ontwikkeling in Bilthoven

Waren de eerste kerken dus in De 

Bilt te vinden, door de ontwikke-

ling van het villadorp Bilthoven 

rondom het station aan het begin 

van de twintigste eeuw werd ook 

daar tot de oprichting van een kerk 

besloten. In 1916 werd aan de Bos-

laan de Zuiderkapel gebouwd naar 

een ontwerp van architect Stuivin-

ga. De kerk was het eerste open-

bare gebouw in Bilthoven. Acht 

jaar later werd in Bilthoven aan de 

Sweelincklaan, hoek Beethoven-

laan de Woudkapel in opdracht van 

de Vrijzinnige Geloofsgemeen-

schap NPB Bilthoven gebouwd. In 

Bilthoven werd aan de Julianalaan 

op 10 juli 1927 de eerste steen ge-

legd voor de gereformeerde kerk 

die als Julianakerk bekend staat. 

Noodkerk

De Onze Lieve Vrouwe parochie 

werd op 1 april 1923 canoniek 

opgericht. Als voorlopige voorzie-

ning werd het woonhuis Haydnlaan 

13 gehuurd, waarin een noodkerk 

werd ingericht. De kleine kamer 

rechts van de ingang werd de sa-

cristie. Er was plaats voor 80 per-

sonen en de pastoor woonde op de 

bovenverdieping. Het aantal paro-

chianen groeide gestaag van 230 

in1923 tot 460 in 1925. Deze ge-

tallen betreffen alleen inwoners uit 

Bilthoven; de parochianen uit Den 

Dolder, Bosch en Duin en Maar-

tensdijk zijn hierin niet begrepen. 

De bouw van de deinitieve kerk 
was inmiddels urgent geworden en 

op 11 mei 1926 kon de Onze Lieve 

Vrouwe kerk door mgr. Van de We-

tering worden geconsacreerd

Feestelijk

Er is een feestelijke avond op vrij-

dag 11 oktober met muzikale om-

lijsting van het combo Shtrudel 

en een cabareteske voorstelling 

waarin wordt teruggekeken naar 

het verleden, stilgestaan bij het 

heden en vooruitgekeken naar de 

toekomst. En natuurlijk een gezel-

lig samenzijn met een hapje en een 

drankje. 

Op zondag 13 oktober om 10.30 

uur is er een feestelijke viering 

met als thema: ‘Een (t)huis met 

toekomst’. De voorgangers daarbij 

zijn ds. Koosje Vos, pastor Gerard 

Oostvogel, pastor Annelies van den 

Boogaard en pastor Gerard Weer-

sink. De parochiële voorgangers 

zullen assisteren. Bij beide vierin-

gen zijn natuurlijk ook andere be-

langstellenden van harte welkom.

Tim Bottema, Nicole Buijtendijk, en 

Gerdien Rokeband van Werkgroep 

90 jaar OLV.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Feestje thuis? Laat ons de catering verzorgen.

Woe.
9-10 "Kliekjesdagen"

Diverse vlees, vis en 
vegetarische gerechten 

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
10-10
Vrij.

11-10
Woe.
16-10

Rib-eye van de grill 
met knoflooksaus

of
Zuid-Franse visschotel 

met rouille. 

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
17-10
Vrij.

18-10


