
Vrienden zetten zich in voor
Oude Biltsche Meertje

door Rob Klaassen

In 26 juni 2018 is de ‘Stichting Vrienden van het Oude Biltsche Meertje’ opgericht.
Dit ‘Oude Biltsche Meertje’ (ca 1 ha groot) ligt aan de Klaphekweg/Gregoriuslaan,

naast de St. Theresiaschool. De stichting wil dit gebied samen met de bewoners behouden, 
beheren en beschermen met behoud van het bestaande openbare,

natuurlijke en cultuurhistorische karakter. 

Voorzitter Ad van Gameren: ‘Een 
beleving van de natuur in de directe 
leefomgeving is van groot belang 
voor jong en oud. Het natuurterrein 
vervult, als open groene plek, een 
grote publieke en sociale functie. 
Dit laatste vooral omdat het één van 
de weinige plekken is waar wande-
laars dagelijks gebruik van kunnen 
maken en waar een diversiteit van 
(beschermde) dieren wordt aange-
troffen. Dit is des te belangrijker, 
omdat er erg weinig openbaar groen 
in Bilthoven-Noord is. De stichting 
wil haar doel trachten te bereiken 
door het werven van vrienden, do-
nateurs en fondsen, het jaarlijks 
organiseren van onderhoudsdagen 
van het Oude Biltsche Meertje en 
het bewerkstelligen dat het gebied 
één bestemming krijgt namelijk: 

groen. Dat vraagt om een aanpas-
sing van het huidige bestemmings-
plan en daarvoor zal steun worden 
gezocht bij ‘de politiek’. 

Historie
Het ‘Oude Biltsche Meertje’ is 
ontstaan uit een zanderij; een plek 
waar vanaf 1861 zand werd ge-
wonnen. Dit zand werd gebruikt 
voor de aanleg van de spoorbaan 
Utrecht-Zwolle. Tussen Den Dol-
der en Bilthoven is sprake van een 
hoogteverschil van maar liefst 5 
meter. Dat hoogteverschil moest 
voor de veiligheid van het spoor 
zeer geleidelijk worden overbrugd. 
In 1912 werd de zanderij verkocht 
aan een aannemer, die nog meer 
zand ging winnen. Door het weg-
graven ervan ontstond er geleide-
lijk aan een plas van globaal 125 
bij 175 meter. Rond 1926 kreeg het 
meertje de allure van een zwembad, 
al bleef de waterstand wel wat aan 
de lage kant. De ontstane plas werd 
recreatief gebruikt. Op warme da-
gen werd de plas niet alleen door de 
Biltse maar ook door de Utrechtse 
jeugd gebruikt. Midden jaren ’20 
vorderde de bebouwing van Bilt-
hoven-Noord gestaag. Er werden 
huizen gebouwd langs de Gregori-
uslaan, Diepenbrocklaan en de Pa-
lestrinalaan. Ook verrezen toen de 
St Theresia school en de RK-kerk. 
Hierdoor raakte het meertje steeds 
meer ingesloten. Ook werd er in 
1924 een ijsclub inclusief clubge-
bouw opgericht. Veel later, name-
lijk in 1963, kwam er ook nog een 
ponycentrum. Het pad waarlangs 
de pony’s liepen, kan tot op de dag 
van vandaag nog in het landschap 
worden herkend.

Teloorgang
Het meertje lag in een omgeving 
van stuifzanden. Bij najaarsstor-

men kwam er daardoor veel zand 
in het (ondiepe) meertje terecht. 
Verzanding was het gevolg. Bij de 
bouw van kleuterhof St Janneke 
werd één van de laatste stuifdui-
nen afgegraven. Dit zand werd in 
het meertje gestort. Door de water-
winning zakte vanaf midden jaren 
’60 het grondwaterpeil. De defini-
tieve genadeklap voor het meertje 
werd bij de bouw van ‘Centrum 2’ 
uitgedeeld. Het zand dat bij deze 
bouw vrijkwam werd ook in het 
meertje gestort. Dit betekende het 
definitieve einde van het meertje 
en daarmee ook het einde van de 
ijsbaan. In 1966 werd het terrein 
door de ijsclub aan de gemeente De 
Bilt verkocht. Onderdeel van deze 
deal was, dat de gemeente ervoor 
zou zorgen dat er een nieuwe ijs-
baan zou komen aan het eind van 
de Groenekanseweg.

Huidige situatie
Op 26 juni 2018 is de ‘Stichting 
Vrienden van het Oude Biltsche 
Meertje’ opgericht. Voorzitter Ad 
van Gameren: ‘Dit gebiedje is een 
heel belangrijk groengebied. Het is 
10.000 vierkante meter groot, maar 
het heeft een ongelooflijk belang-
rijke functie voor de mensen hier. 
Het gebied wordt heel intensief ge-
bruikt. De bewoners wandelen hier, 
laten er hun hond uit en genieten 
van de natuur. Het is een belangrij-
ke sociale ontmoetingsplaats. Het 
is het enige openbare groengebied 
in de omgeving. De Theresiaschool 
geeft er vaak haar gymnastiekles-
sen. Voor de kinderen van deze 
school is het ook een manier om 
kennis te maken met de natuur, de 
flora en de fauna. Het terrein heeft 
een belangrijke functie voor dieren. 
Zo is er een dassenburcht, zijn er 
veel eekhoorns en het is het leef-
gebied van de beschermde Alpen-

landsalamanders. Wat we als stich-
ting willen is dit gebied samen met 
alle bewoners behouden, beheren 
en beschermen. Burgerparticipatie 
pur sang. Het moet een nauwe sa-
menwerking worden van bewoners, 
school en gemeente. Wij, als bewo-
ners, verrichten tweemaal per jaar 
het groot groenonderhoud, zoals 
snoeien en een grote schoonmaak-
beurt. Zaterdag 3 november was 
het weer zover. In nauwe samen-
werking met Dick van Beek (ge-
meente De Bilt) gingen wij in het 
gebied aan het werk. De gemeente 
verzorgt een keer per jaar het grote 
maaiwerk. Maandelijks ruimen de 
groepen 5-8 van de Theresiaschool 
het terrein op. Op deze manier, in 
samenwerking met velen, wordt 
getracht de natuur in dit gebied te 
versterken’.

Bestemming
Ad: ‘Het gebied kent maar liefst 
drie bestemmingen. Om van dit 
gebied een sterk groengebied te 
maken moet er één bestemming 
komen. Langs de Klaphekweg is 
er een stuk met de bestemming 
‘maatschappelijk’, aan de oostkant 
van het terrein ligt er zelfs nog een 
stukje met bestemming parkeren 
en het overige heeft bestemming 
groen. De bestemming parkeren 
komt, omdat hier vroeger een gara-
ge was gevestigd, die de mogelijk-
heid had om achter de werkplaats 
auto’s te kunnen parkeren. Hiervan 
is nooit gebruik gemaakt, maar de 
bestemming ligt er nog steeds op. 
Nogmaals, wil je dit gebied goed 
ontwikkelen tot een natuurgebied 
dan moet er sprake zijn van slechts 
één bestemming: namelijk groen. 
De stichting wil op korte termijn 
zoveel mogelijk omwonenden als 
‘vriend’ werven. De donatie is 5 
euro per persoon en 10 euro per 
gezin. We willen ook wat grotere 
bedrijven en fondsen voor onze 

stichting proberen te interesseren 
om zo grotere bedragen bij elkaar 
te krijgen. Wat hierbij kan helpen 
is, dat we een zogenoemde ANBI-
stichting zijn, zodat de geschonken 
bedragen aftrekbaar zijn. Het aller-
belangrijkste is en blijft dat wij een 
stichting van en voor de omwonen-
den zijn. Het is hun ambitieniveau 
en hun bereidheid zich in te zetten 
voor het gebied. Dat laatste is es-
sentieel wil ons initiatief uitgroeien 
tot een succes’. 

Oproep
Van Gameren: ‘We willen graag le-
zers van De Vierklank oproepen of 
zij ons van mooie verhalen of oude 
foto’s kunnen voorzien van het 
‘Oude Biltsche Meertje’
Ze kunnen ons het beste bereiken 
via emailadres:
info@vriendenoudebiltschemeertje.
nl. Voor meer informatie kan ieder-
een terecht op onze website: www.
vriendenoudebiltschemeertje.nl
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De actieve bewonersgroep van het Biltsche Meertje is klaar om aan de slag te gaan.
(foto Jan-Willem Nieuwenhuys)

Ad van Gameren heeft de 
werkhandshoenen al aan. 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

11/11 • 10.30u - Ds. Joop Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
07/11 • 14.30u en 19.30u - Ds. R.W.

de Koeijer Dankdag Gewas en Arbeid
11/11 • 09.30u - Prof. dr. G. v.d. Brink
11/11 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
11/11 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst 

met Martien Brinkman

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

11/11 • 10.00u - de heer Theo van Duin

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
11/11 • 10.30u - Leerhuisviering M.m.v. 
het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Arie 
Perk. Orgel/piano: Irina Boronjenkova 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
11/11 • 10.15u - Ds. M.J.C. Blok

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
07/11 • 19.30u - Ds. H.E. Dankers, 

Dankdag Gewas en Arbeid
11/11 • 10.00u - Ds. B. van der Graaf, 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
11/11 • 19.00u - Ds. J. Hansum, 

Jeugddienst

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
11/11 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
11/11 • 10.30u - Eucharistieviering, 
Pater L. Bosch ofm, retour Michaël 

Jongerenkoor

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
11/11 • 10.00u - Spreker Joost Bijl

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
07/11 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel, 

Dankdag Gewas en Arbeid
11/11 • 15.30u - Ds. M. Baan 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

07/11 • 14.00u - Ds. M. van Reenen 
Dankdag Gewas en Arbeid

07/11 • 19.30u - Ds. A. den Hartog 
Dankdag Gewas en Arbeid

11/11 • 10.00u - Ds. R. van de Kamp
11/11 • 18.30u - Ds. N.P.J. Kleiberg

Onderwegkerk Blauwkapel
Eerstkomende dienst op zondag 2 dec.

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

11/11 • 11.00u - Ds. C. ‘t Lam

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

07/11 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Dankdag Gewas en Arbeid

11/11 • 10.00u - Prop. G.A. van Ginkel; 
voorbereiding Heilig Avondmaal

11/11 • 18.30u - Prop. H.J. Teeuwissen 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

07/11 • 10.00u + 19.30u - Ds. A.J. Britstra 
Dankdag Gewas en Arbeid 

11/11 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
11/11 • 09.30u - Ds. C. ‘t Lam

St. Maartenskerk
11/11 • 11.00u - Eucharistieviering,

Pastor Frans Zwarts

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/11 • 10.00u - Ds. J. Wolswinkel 
11/11 • 18.30u - Ds. J. Baan

PKN - Herv. Kerk
07/11 • 11.00u + 19.00u - Ds. M. van der 

Zwan Dankdag Gewas en Arbeid
11/11 • 10.00u - Ds. G. Wassinkmaat

11/11 • 18.30u - Ds. G.A. Termaat 

De mooiste 
rouwkaart

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

Bestelt u bij ons

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
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
Groenekan
Op zaterdag 10 november haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ 
haalt zaterdag 10 november 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.

Nieuwe zangers gezocht

Het a-capella octet VonBilthoven 
brengt een eigenwijze vertolking 
van geliefde melodieën, prikkelen-
de uptempo nummers en nummers 
met klassieke accenten. VonBiltho-
ven bestaat al 11 jaar. De repetities 
o.l.v. dirigente Ria Deurloo zijn 
op dinsdag van 19.45 tot 21.45 
uur. Tenor en bassen zijn welkom 
om het team te komen versterken. 
Neem hiervoor contact op met Jan 
Vermeer (tel. 06 51056836).

PraatLokaal Autisme 
 
Op donderdag 8 november orga-
niseren Ouders en Ouders Lokaal 
De Bilt het PraatLokaal Autisme: 
een plek voor vaders en moe-
ders van kinderen met (vermoe-
den van) autisme om met elkaar 
ervaringen uit te wisselen. Bij 
WVT, Talinglaan 10 te Biltho-
ven. Aanvang 20.00 uur. Voor 
meer informatie en aanmelden: 
debilt@ouderslokaal.nl of tel. 06 
10941892. 

Lezing Terug in de tijd 

Op donderdag 8 november geeft 
Annegreet van Bergen een blik 
in het verleden tijdens een lezing 
om 20.00 uur bij de Bilthovense 
Boekhandel, Julianalaan 1. In ‘Het 
goede leven’ pakt Annegreet van 
Bergen de draad op van haar best-
seller ‘Gouden jaren’. Van Bergen 
laat met nieuwe observaties en 
anekdotes zien hoe de sterke naoor-
logse groei het leven in Nederland 
onherkenbaar heeft veranderd. De 
tijd is voorbij dat verloofde stel-
len jaren moesten sparen voor hun 
uitzet of dat mensen maanden op 
een telefoonaansluiting moesten 

wachten. Welke vrouw wordt nu 
nog ontslagen als ze gaat trouwen? 
En wie biedt zijn gasten nog een 
rokertje aan? Vooraf aanmelden 
via info@bilthovenseboekhandel.
nl of tel. 030 2281014.

Inzamelavond Marktdag 
De Bilt

Donderdag 8 november is de laat-
ste inzamelavond voor 2de hands 
spullen en dames- en kinderkle-
ding ten behoeve van de marktdag 
in 2019. Inleveren kan van 19.00 
tot 20.00 uur in Wijkgebouw De 
Voorhof naast de Dorpskerk (Bur-
gemeester de Withstraat ) in De 
Bilt. Om organisatorische redenen 
is er geen ruimte voor grote meu-
belen, witgoed, tv’s en computers. 
Meer info. op www.marktdagde-
bilt.nl

Proeverij Natuurlijk Zoet 

Op vrijdag 9 november vanaf 14.30 
uur en op zaterdag 10 novem-
ber vanaf 14.00 uur kan iedereen 
genieten van de Natuurlijk Zoet 
proeverij van de Eerlijke Keu-
ken in Bibliotheek Bilthoven. De 
Bibliotheek staat de hele maand 
november in het teken van het 
Nederland Leest thema: Voeding. 
Aanmelding is niet nodig, ieder-
een kan deelnemen. De aanwe-
zige natuurvoedingskundigen gaan 
op 9 en 10 november graag met 
bezoekers in gesprek over eten en 

geven informatie over natuurlijk 
zoet. Wie hier zelf mee aan de slag 
wil kan ook workshops volgen bij 
de Eerlijke Keuken. 

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 9 november wordt 
er geklaverjast in de kantine van 
SVM aan de Dierenriem in Maar-
tensdijk. De aanvang is om 20.00 
uur en meedoen kost 3 euro. Er 
is ook een loterij, voor €0,25 per 
stuk zijn er loten te koop. Voor 
aanmelden: tel. 0346 212366 of 06 
51832063.

Jeugddienst Dorpskerk De Bilt

Zondag 11 november om 19.00 
uur wordt in de Dorpskerk in De 
Bilt een jeugddienst gehouden. Ds. 
Jaap Hansum uit Lunteren daagt 
de jeugd uit met het thema ‘Stap in 
je schoenen’ n.a.v. 2 Timotheüs 1: 
7, m.m.v.. De Praise Plusband uit 
Scherpenzeel.

Sint Maarten activiteiten

Zaterdag 10 november wordt er in 
het Infocentrum van Beerschoten 
een kindervoorstelling gegeven. 
Het verhaal gaat over de tradities 
rond Sint Maarten: De persoon 
van Sint Maarten, het in ‘t don-
ker langs de deuren gaan met een 
lichtje, de liedjes, pompoenen en 
de betekenis van het brengen van 
licht. Na afloop worden er lampion 
gemaakt waaruit je figuren knipt, 
prikt of snijdt. Van de uitgeknipte 
figuren wordt een schim gemaakt 
waarmee je het laatste kwartier in 
het theater mag spelen. Leeftijd 
5 t/m 10 jaar van 14.00 tot 16.00 
uur. Reserveren bij de balie van het 
paviljoen of e-mail lihd@schim-
mentheater.nl of tel. 030 6913291

Dag van de Mantelzorg 

Zaterdag 10 november wordt de 
jaarlijkse landelijke Dag van de 
Mantelzorg gehouden. Steunpunt 
Mantelzorg organiseert een muzi-
kale ontmoeting in Huize Gaude-
amus. Mantelzorgers zijn van harte 

welkom vanaf 10.00 uur voor een 
klassiek concert met aansluitend 
een goed verzorgde lunch. Na de 
opening zal Esther Luytjes een 
korte inleiding verzorgen over de 
historie en de rijke geschiedenis 
van Huize Gaudeamus. Daarna is 
er een klassiek concert van Mari-
ette Landheer (cello) en Angelique 
Heemsbergen (piano). Voor het 
concert en de lunch in Huize Gau-
deamus zijn maximaal 55 plaatsen 
beschikbaar. Aanmelden kan tot 1 
november via mantelzorg@mens-
debilt.nl 

Collecte NSGK

Duizenden vrijwilligers gaan van 
12 t/m 17 november weer op pad 
om geld in te zamelen voor kinde-
ren en jongeren met een handicap. 
Zij komen aan de deur tijdens 
de landelijke collecteweek van 
NSGK, de Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind. In 
deze gemeente wordt in Bilthoven, 
De Bilt en Maartensdijk gecollec-
teerd. www.nsgk.nl.

Wereldpresentatie bij PCOB

Op dinsdag 13 november houdt 
wereldreiziger Martin Idema een 
lezing-presentatie over zijn reis 
naar Myanmar - Het land van 
goud. Aanvang 14.30 uur in de 
Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 
in Maartensdijk. De. Met de bus 
van lijn 58 is het kerkgebouw 
goed te bereiken. Voor inlichtin-
gen Henny Ockhuijsen (tel. 030 
2202458).

Spreekuur Cliëntenraad

Het spreekuur van de Cliënten-
raad De Bilt wordt gehouden op 
8 november in Dijkstate in Maar-
tensdijk en op 20 november van 
10.00 tot 11.00 uur, in wijkres-
taurant Bij de Tijd in De Bilt. Dit 
spreekuur is voor cliënten die via 
de RSD een uitkering ontvangen 
en/of in bezit zijn van een U-pas. 
Voor info. of vragen
tel. 06 27820782 of e-mail
cliëntenraaddebilt@yahoo.com 
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605
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Sjoerd Potters preekt in 
Centrumkerk 

door Henk van de Bunt

Zondag 7 oktober was er in de Centrumkerk in Bilthoven een eerste ‘Preek van de Leek’.
Wat tien jaar geleden begon als een experiment in Amsterdam, heeft op veel plekken navolging 

gevonden. De eerste Preek was op zondag 7 oktober en werd uitgesproken door oud-docent 
Diny de Bok. Zij vertelde over haar verwondering, dat er leven is na de dood.

Ds. Harold Oechies (predikant van 
de Centrumkerkgemeente): ‘Vroe-
ger waren dominees opiniemaker. 
Die rol is overgenomen door onder 
andere columnisten, cabaretiers, 
schrijvers, journalisten en weten-
schappers. Zij ontmaskeren, hou-
den de boel bij elkaar en zeggen 
hoe het zit. Onder hen zijn man-
nen en vrouwen die opvallen door 
hun lef en visie, die zich op onver-
wachte en dappere manier in het 
publieke debat mengen’. Met die 
constatering begon het project ‘De 
Preek van de Leek’. Hierin vertelt 
een leek (gelovig of niet) over zijn 
of haar passie en verbindt dat met 
een (Bijbel-)verhaal. Oechies: ‘Je 

hoeft immers geen dominee te zijn 
om te preken of een inspirerend 
verhaal te houden’.

Kleine dingen
Op zondag 18 november houdt 
burgemeester Sjoerd Potters de 
tweede Bilthovense Preek van de 
Leek. Sjoerd Potters is 44 jaar en 
getrouwd met Tony van Maanen. 
Samen zorgen ze in de weekenden 
voor pleegzoon Thomas. Sjoerd is 
opgegroeid in een Katholiek gezin 
in Breda en studeerde rechten in 
Tilburg. Hij was onder andere ge-
meentesecretaris in Haaren en wet-
houder sociale zaken in Waalwijk. 
Daarna was hij lid van de Tweede 

Kamer voor de VVD. Sinds 4 april 
2017 is Sjoerd Potters burgemeester 
van Bilthoven. In zijn Preek van de 
Leek klinkt het Ave Maria, wordt er 
gezamenlijk gezongen en naar een 
verhaal geluisterd. De rode draad in 
de dienst is dat iedere inwoner van 
De Bilt iets kan bijdragen aan het 
welzijn van zijn of haar medebewo-
ners; hoe klein misschien ook, toch 
is het van betekenis. Er zal bij de 
uitgang gecollecteerd worden voor 
de Stichting Buurtgezinnen. De 
aanvang is om 16.00 uur in de Cen-
trumkerk, Julianalaan 42 te Biltho-
ven. Na afloop is men welkom voor 
een hapje en een drankje. De toe-
gang is vrij. 

Burgemeester Sjoerd Potters preekt op zondag 18 november: ‘Het zijn de kleine dingen die ‘t hem doen’. 

Dorcas Voedselactie 
Maartensdijk

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 november zal in Maartensdijk voor 
de 20e keer de Dorcas Voedselactie worden gehouden bij de Jumbo 
Jelle Farenhorst op het Maertensplein. Tijdens deze dagen zamelen 
vrijwilligers voedsel en geld in bestemd voor de allerarmsten in 
Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

De vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek en 
vragen om een boodschapje extra te doen en deze af te geven aan de 
vrijwilligers. Van het ingezamelde voedsel worden voedselpakketten 
samengesteld. Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten mensen in 
nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke 
overtuiging. Veel van hen leven teruggetrokken en staan er vaak alleen 
voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur 
niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door 
lokale partnerorganisaties geselecteerd. Het voedselpakket staat niet op 
zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. Sa-
men met lokale partnerorganisaties creëert ze een sociaal vangnet van 
mensen om de allerarmsten heen. Zo gaan er mensen voor ze zorgen. 
Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden 
dragelijker. 

Helpen
Voor informatie over de Dorcas Voedselactie of wanneer iemand zich 
wil aanmelden als vrijwilliger om op een van deze dagen een paar uur-
tjes te helpen bij deze inzamelingsactie kan contact worden opgenomen 
met Corrie Bosman (tel. 035 5770924) of Janny van der Heide (tel. 
0346 213877). [HvdB]

Janny van der Heide (l) en Corrie Bosman en andere vrijwilligers 
zamelen op 9 en 10 november weer in voor Dorcas.
[foto Henk van de Bunt]  

Repair Café met 
Bandenplakcursus 

Op zaterdag 10 november is er Repair Café bij de WVT in 
Bilthoven. Je kunt hier jouw kapotte spullen komen repareren 
met hulp van ervaren reparateurs. Zij helpen bij het repareren 

van kleding, elektrische apparaten, computers, fietsen,
houtwerk, speelgoed en nog veel meer. 

Dit keer wordt er voor ouders en kinderen een ‘cursus’ bandenplakken 
gegeven. Kom langs met je fiets met lekke band en ga aan de slag met 
je kind om hem/ haar te leren dit zelf te doen. Heb je geen fiets met een 
lekke band, maar wil je wel graag met jouw kind deelnemen aan deze 
cursus? Er wordt gezorgd  voor lekke banden, plaksetjes en wellicht een 
oude fiets met platte banden.

Voor de kinderen is er ook een begeleide knutseltafel, waar zij de mooi-
ste dingen kunnen maken van recyclemateriaal. De toegang is gratis, 
een vrijwillige bijdrage welkom. Locatie: WVT, Talinglaan 10 in Bilt-
hoven, Tijd: 11.00 tot 14.30 uur. Meer informatie op:
https://repaircafebilthoven.wordpress.com/

Michaël Jongerenkoor herleeft
In het kader van het jubileum van 
de Roomsch Katholieke Kerkge-
meenschap De Bilt (125 jaar) is er 
een reünie-koor gevormd van het 
voormalige Michaël Jongerenkoor 

(1968 – 1989), dat in die periode 
onlosmakelijk aan en bij die kerk-
gemeenschap behoorde. De voor-
bereidingen, om met dit koor op 
zondag 11 november nog eens een 

ouderwetse jongeren-mis te bele-
ven werden zaterdag 3 november 
afgerond met een generale repetitie 
met combo o.l.v. Ignaas de Jong in 
het kerkgebouw. [HvdB]

Zo’n 80 koorleden en het combo tijdens ‘de generale’ voor de revival op 11 november om 10.30 uur in de 
Michaëlkerk aan de Biltse Kerklaan. [foto Henk van de Bunt]
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

Aardbeien-
vanille taart
Nu  € 14,95
Appelcake taart
Nu  € 8,95

•  Pasta met padden-
stoelen en truffel

€ 2,49
100 gram

•  Vers gesneden 
boerenkool € 1,49

zak 250 gram

•  Doyenne du Comice 
handperen

€ 1,49
héél kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Desem landbrood
 € 2,49

Fries suikerbrood
  € 2,99

Vers gesneden
Ananas
500 gram € 1,99
De lekkerste

Clementine 
mandarijnen
Héél kilo € 2,99

NIEUW in ons assortiment:
Proef nu onze verse pasta’s

• Spaghetti puttanesca 
met kabeljauw

• Volkoren spaghetti 
(vegetarisch)

• Spaghetti 
met confit de canard

per portie € 7,95

Alleen donderdag Mooie Hollandse

Bospeen
per bos € 0,99

Bosuien
per bos € 0,79

Vers van de traiteur
•  Boeuf Bourguignon 

met rode kool en 
aardappelpuree

€ 1,49
100 gram

•  Moussaka € 1,49
100 gram

Groot assortiment verse soepen uit eigen 
keuken o.a.: pompoen- erwten- bruine 

bonensoep en nog veel meer

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 8 november
t/m woensdag 14 november

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ham-kaas salade
Pulled pork salade
Filet Americain

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 5.50Extra donderdag voordeel:

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.50

Gebraden entrecote
Gegrilde kipfilet
Beenham

UTRECHTSE OUDE 
GRACHT KAAS

500
GRAM 7.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Entrecote
naturel of gemarineerd

Kipschnitzels

100
GRAM 2.25

500
GRAM 5.50

Magere runderlappen

Varkensfiletrollade

500
GRAM 5.50

500
GRAM 7.50

4 schnitzels + 
500 gram rundergehakt 10.-

Rundervinken 
Slavinken
Kipvinken

5 HALEN =
4 BETALEN

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

ITALIA MIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98

Lekker voor het weekend!

1
KILO 8.98

SHOARMA

2
VOOR 6.-

2
VOOR 7.-

SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN



Agrariërs denken mee
Het Collectief Utrecht Oost (agrarisch natuurbeheer) organiseert in sa-
menwerking met het Landschap Erfgoed Utrecht, Rom3D en Waternet 
(waterschap Amstel, Gooi en Vecht) een tweetal huiskamerbijeenkom-
sten bij agrariërs thuis. Tijdens deze huiskamerbijeenkomsten gaat het 
om het thema ‘Water’: aan bod 
komt de waterkwaliteit, oprich-
ting studieclub, subsidiemogelijk-
heden rond water en erf, moge-
lijkheden agrarisch natuurbeheer.
Per avond is er plek voor 7 agra-
riërs uit het gebied; aanmelding 
kan via de email: d.j.bleijerveld@
collectiefutrechtoost.nl. 

De eerste is op dinsdag 13 novem-
ber (Griendweg 1, Tienhoven), de 
tweede op dinsdag 20 novem-
ber (Korssesteeg 3, Westbroek); 
de aanvang is om 20.00 uur en 
het einde is voorzien rond 21.30 
uur. Bij voldoende belangstelling 
wordt er mogelijk een derde bij-
eenkomst georganiseerd.
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advertentie

Geen invalideparkeerplaats
in Van Heemstrakwartier

door Henk van de Bunt

In een open brief aan de gemeenteraad en het College van de gemeente De Bilt appelleert een 
drietal bewoners van het Burgemeester van Heemstrakwartier tegen de onmogelijkheid een 

mindervalideparkeerplaats aan te kunnen leggen.

Bewoner Otto Oussoren: ‘Onze 
hoek van het Heemstrakwartier is 
actief en betrokken bij de wijk. Van-
uit onze zorg voor de medemens 
en de aandacht voor de toeganke-
lijkheid van de wijk voor iedereen 
vragen wij het College en de raad 
- mede naar aanleiding van de re-
cent gerealiseerde maar overbodige 
elektrische oplaadplekken - om de 
toegankelijkheid van onze wijk 
voor minder valide bewoners en be-
zoekers te verbeteren door meer in-

valideparkeerplaatsen te realiseren’. 

Toegankelijkheid
Bewoner Ed Schrijen vervolgt: ‘Wij 
zijn al enige tijd bezig geweest om 
in onze hoek tenminste één alge-
mene invalideparkeerplaats aan te 
laten leggen. Op basis van gemeen-
telijke criteria heeft de ambtenarij 
dit verzoek niet gehonoreerd. Dat 
is vreemd in het kader van de uit-
gesproken aandacht voor de voor-
zieningen voor mindervaliden en 

de uitvoering va de WMO. In onze 
hoek alleen al zijn meerdere be-
woners minder goed ter been of 
helemaal invalide. De uitleg van 
de gemeente voor de afwijzing is 
nooit gekomen. Recent is er op een 
prominente plek een bord geplaatst 
dat twee parkeerplekken aanwijst 
voor de plaatsing van elektrisch op-
laadpalen. Wij vinden het niet kun-
nen dat we een voorziening treffen 
voor auto’s die minimaal boven de 
20.000 euro kosten en die we hoog-

Voldoende plek voor een invalideparkeerplaats stellen de pleitbezorgers van de wijk.

Volgens het drietal zijn deze oplaadplekken overbodig.

Je holt om de bus nog te halen
en wil de rit met munten betalen
kom je er echter niet in
want het moet met de pin
dat is dan wel eventjes balen

Guus Geebel Limerick

uit in een flink aantal jaren mond-
jesmaat in deze wijk zullen zien, 
terwijl de brede toegankelijkheid 
voor minder-valide en invalide in-
woners niet wordt uitgevoerd. Deze 
twee zaken bijten elkaar’.

Handhaven
Richard de Leeuw vult aan: ‘De 
wijk is er een met een zeer gemeng-
de sociografie en er wonen veel 
mensen die het moeten doen met 
een kleine beurs. Daar wordt niet 
over geklaagd, maar deze bewoners 
kunnen een invalide parkeerplek 
op kenteken niet betalen omdat de 
kosten daarvoor 500 euro per plek 
zijn. In de praktijk betekent het, dat 
soms dubbel geparkeerd moet wor-
den zodat eerst je invalide partner 
uit kan ‘stappen’, de auto wegge-
zet moet worden en vervolgens je 
partner verder kan worden begeleid. 
Wij vragen het College en de raad 
dringend om de kosten voor een 
invalide parkeerplaats drastisch te 
beperken en in elke hoek van onze 
wijk tenminste een algemene inva-
lideplek aan te leggen. We vragen 
ook stevig te handhaven op het juis-
te gebruik ervan en dat wellicht ook 
op de Hessenweg te doen’.

Kaart en plaats
Van de gemeente was nog geen re-

actie op de open brief ontvangen. 
Op de gemeentelijke website valt 
wel e.e.a. te lezen: ‘Met een ge-
handicaptenparkeerkaart (kosten 
180 euro) kan men een gehandi-
captenparkeerplaats op kenteken 
aanvragen. Ook kan men met een 
gehandicaptenparkeerkaart parke-
ren op openbare gehandicaptenpar-
keerplaatsen. Bij een aanvraag voor 
een gehandicaptenparkeerplaats 
dient men in het bezit te zijn van 
een gehandicaptenparkeerkaart be-
stuurder. Er vindt een telling plaats 
van het aantal vrije parkeerplaatsen 
binnen 100 meter van de woning/
buitendeur van de aanvrager. De 
aanvraag van een gehandicapten-
parkeerplaats kost 109 euro onge-
acht of deze wordt toegekend. Wan-
neer uit de telling blijkt dat men in 
aanmerking komt voor een Gehan-
dicaptenparkeerplaats, zal dit via 
Overheid.nl gepubliceerd worden. 
Omwonenden kunnen dan binnen 2 
weken een zienswijze indienen. Als 
er geen zienswijze wordt ingediend 
zal de GPP worden aangelegd. Als 
er binnen 2 weken wel een ziens-
wijze wordt ingediend dan zal de 
zienswijze eerst behandeld worden, 
voordat de GPP aangelegd wordt. 
Men wordt op de hoogte gehouden 
als er zienswijzen worden/zijn inge-
diend’.

Afval ophalen met elektrische auto
Sinds de zomer haalt Biga Groep de afvalbakken leeg in de dorpskernen van De Bilt met een 

elektrische auto. Wethouder Anne Brommersma vindt dit een mooie ontwikkeling
en sprak met het Bigateam Kidane en Roy, de vaste afvalophalers.

Dagelijks haalt Biga meer dan 150 
zakken op in Bilthoven, De Bilt, 
Groenekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek. De 
auto staat in de nacht aan de laad-
paal in Zeist om overdag weer ki-
lometers te kunnen maken. Kidane 

vertelt enthousiast: ‘Het is mooi 
werk om te doen en we krijgen veel 
complimenten. Het is belangrijk dat 
we de afvalbakken op tijd leeghalen 
anders wordt het een rotzooi’. Roy 
is vorige week gestart met dit werk 
en is er ook blij mee. Wethouder 

Anne Brommersma vindt de inzet 
van de elektrische auto samen met 
het werk van deze twee mannen 
een top combinatie: ‘Echt een mooi 
voorbeeld van maatschappelijk 
verantwoorde inzet in gemeente De 
Bilt.’ (Lisette Brenkman)

Wethouder Anne Brommersma, Kidane en Roy bij de elektrische auto van Biga Groep. (foto: Lisette Brenkman)
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Verleidelijk comfortabele herenschoenen

Maat 39-50
Wijdte F T/M K

Finn comfort

MBT

Finnamic

Meindl

Solidus

Xelero Kamo GutsuXelero 

Solidus
Wijdte K

Extra breed

Wijdte G t/m M 

Extra stabiele
zool

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Een gratis kop koffi e of thee
bij binnenkomst!

Pedicure aanwezig.

8,9
597 recensies

Al zeven jaar
op rij de beste!

Wijdte G/H
Finnamic
Wijdte K

Finn comfort
Extra breed

Solidus
Wijdte G/H

Solidus
Wijdte G t/m 

Meindl

MBTMBT

Kamo Gutsu

Over 6 weken staan de
Kerstadvertenties weer in
De Vierklank! Wilt u
ook een Kerstgroet?
Mail naar info@vierklank.nl 

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

Universiteitsweg 1 
De Bilt
Tel: 030 - 2317877
Mail: landwinkel@dehooierij.nl
www.dehooierij.nl/kerstpakketten

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

D
E
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E

S
T

E
 D

E
A

L
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Er zijn weer

ROGGEKNARREN  

€ 5,25
nu

€ 2,95
nu slechts

Heerlijke roomboter

AMANDELSTAVEN

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Goed bezochte startbijeenkomst 
SamenLoop voor Hoop

Woensdag 31 oktober werd in het Lichtruim in Bilthoven de eerste startbijeenkomst gehouden 
van de KWF SamenLoop voor Hoop De Bilt. Zo’n 40 bezoekers kregen informatie over het 

evenement en konden hun vragen stellen. 

Er werden diverse filmpjes ver-
toond om te laten zien en te erva-
ren wat dit wandelevenement in-
houdt. Voor de mensen die er niet 
bij konden zijn is er vandaag (7 
november) om 20.00 uur) een bij-
eenkomst in De Vierstee in Maar-
tensdijk. Vanaf 19.30 uur staat de 
koffie klaar.

Evenement
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni 
2019 wordt in gemeente De Bilt 
op het terrein voor het gemeente-
huis Jagtlust de eerste SamenLoop 
voor Hoop gehouden. Tijdens het 
evenement zijn er naast drie cere-
monies, veel muzikale optredens, 
een cateringplein, activiteiten voor 

kinderen en allerlei acties van deel-
nemers die op een bijzondere wijze 
geld inzamelen. Er is ook een Kin-
derloop waar leerlingen van de ba-
sisscholen 24 minuten wandelen en 
zich laten sponsoren.

Ambassadeur
Wethouder Madeleine Bakker was 
in het Lichtruim om als ambassa-
deur haar steun uit te spreken voor 
de SamenLoop Voor Hoop: ‘We 
hopen een fantastisch evenement 
neer te zetten voor dit geweldige 
doel. En wat goed dat de organisa-
tie de verbinding zoekt tussen alle 
zes kernen van deze gemeente. Op 
die manier gaan we met elkaar de 
uitdaging aan om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor kankeronder-
zoek en wordt het een evenement 
dat door zoveel mogelijk inwoners 
wordt gedragen’. 

Saamhorigheid
Het evenement wordt ondersteund 
door KWF Kankerbestrijding en de 
hele opbrengst komt ten goede aan 
onderzoek. Vanuit KWF was Rudi 
Overmars aanwezig. Hij vertelde 
enthousiast over de vele SamenLo-
pen, die hij al heeft meegemaakt : 
‘Belangrijke component van de 

SamenLoop voor Hoop is de moge-
lijkheid om warmte en saamhorig-
heid te tonen en te ervaren. Het is 
echt een uniek evenement waarbij 
de ‘eregasten’, de mensen die kan-
ker hebben of hebben gehad een 
belangrijke plaats innemen. Voor 
hen is er een speciaal programma 
met ontmoeting, samen eten, ver-
wenmomenten in hun eigen ruimte 
zodat zij van daaruit alles kunnen 
beleven’. 

Aangemeld
De eerste teams en vrijwilligers 
hebben zich al aangemeld. Eén van 
de bezoekers zegt op Facebook 
over de bijeenkomst: ‘Het was te 
gek. Mijn team is nog meer gemo-
tiveerd en geinspireerd geraakt om 
mooie acties op te zetten. We kijken 

uit naar de Loop!’ De deelnemers 
kunnen in de aanloop naar het eve-
nement al het hele jaar geld inza-
melen door het houden van speciale 
acties.

Te doen
Maak een team met mensen uit je 
straat, familie, vrienden, collega’s 
of je sportteam, meld je aan als 
vrijwilliger, help mee met de voor-
bereidingen in één van de commis-
sies, ondersteun de organisatie met 
je bedrijf door een team te sponso-
ren, activiteiten te organseren, etc. 
Info c.q. inschrijven kan op www.
samenloopvoorhoop.nl/debilt. Vol-
gen kan op Facebook: SamenLoop 
voor Hoop De Bilt.

(Dianne Westerink)

Eén van de eerste deelnemende teams; rechts Nel Verkroost van de 
organisatie.

Publiek in het Lichtruim luistert aandachtig
naar de presentatie van de KWF. 

Emmaus Bilthoven 
organiseert najaarsmarkt

door Guus Geebel

Op zaterdag 17 november houdt kringloopwinkel Emmaus Bilthoven 
van 13.00 tot 16.00 uur weer een omvangrijke najaarsmarkt. Van de 
opbrengst is een belangrijk deel bestemd voor ‘Stichting Oekraïne 
heeft hulp nodig’. 

Deze in Gouda gevestigde stichting verzamelt afgeschreven appara-
tuur van het Erasmus MC in Rotterdam, en van andere ziekenhuizen 
en medische organisaties. Die wordt getransporteerd naar Oekraïne en 
krijgt daar net als de spullen bij Emmaus een tweede leven. De stichting 
werd in 2007 opgericht en is in meerdere Oekraïense regio’s actief. Zij 
stelt zich ten doel vooral medische hulpgoederen aan zorginstellingen 
aan te bieden. In het bijzonder aan ziekenhuizen om daar de leefom-
standigheden te verbeteren. Ook richt de stichting zich op kindertehui-
zen, ouderen, mensen in nood en vluchtelingen uit Oost-Oekraïne. De 
hulpgoederen komen door goede communicatie en samenwerking met 
lokale organisaties terecht bij degenen die ze echt nodig hebben. De 
stichting streeft naar optimale efficiëntie en doeltreffendheid. De reis- 
en verblijfkosten worden door het bestuur en vrijwilligers zelf bekos-
tigd en gaan niet ten koste van donaties. Het bestuur ontvangt geen 
vergoeding. Op de najaarsmarkt vindt verkoop plaats van bric à brac, 
sieraden, speelgoed, meubelen, huisraad, boeken en platen en tweede-
hands kleding. Speciaal voor deze markt worden al enige tijd bijzonde-
re spullen apart gehouden. Het belooft weer een gevarieerde gezellige 
marktdag te worden en de organisatoren hopen op een flinke opbrengst. 
De kantine is ook geopend voor koffie en cake. Om de marktdag voor 
te kunnen bereiden is Emmaus van 12 tot en met 16 november voor 
verkoop gesloten.

De najaarsmarkt op 17 november zal weer voor grote drukte zorgen.

Lustrumfeest Mens De Bilt
door Walter Eijndhoven

Donderdag 1 november vierde Mens De Bilt haar vijfjarig lustrum met collega’s en andere 
genodigden. Gedurende de middag passeerden vele activiteiten de revue en werd teruggebikt

op de afgelopen vijf jaar. Eén ding is duidelijk. Mens De Bilt staat midden in de
samenleving en hoopt nog lange tijd veel te betekenen voor de Biltse burgers.

‘Mensen moeten zo lang mogelijk 
meedoen’, begon Evelien Ribbens, 
directeur van Mens De Bilt haar 
verhaal. Met vier filmpjes liet zij 
alle toehoorders kennismaken wat 
het werk van de organisatie nu ei-
genlijk inhoudt. Hierbij kwamen 
onder andere het Maatjesproject, de 
jongerenwerkers en de mantelzorg 
aan bod. 

Middenin de samenleving
Wethouder Anne Brommersma 
prees gemeente De Bilt gelukkig 
met een organisatie als Mens De 
Bilt. ‘Sinds mijn aantreden als wet-
houder is het veel professioneler 
geworden’, vertelde Brommersma. 
‘Vijf jaar geleden fietste ik met 
Evelien Ribbens door het dorp, op 
weg naar diverse organisaties bin-

nen de gemeente. Als ik zie hoeveel 
er in die tijd is veranderd. Daar 
ben ik heel trots op. Dijckstaete, 

de verbouwing van De Vierstee, 
W4 aan Weltevreden in De Bilt en 
natuurlijk de mantelzorg. Mens De 
Bilt staat echt middenin de samen-
leving. 

Mantelzorgers
Eén van die mantelzorgers was 
Marius Buiting. Zijn hele carri-
ère werkte hij in de welzijnszorg 
en had vanuit zijn functie veel te 
maken met psychiaters, artsen en 
specialisten. Uit Buiting’s betoog 
bleek dat veel artsen te ver van 
de praktijk staan en vaak een ant-
woord schuldig moesten blijven. 
Maar een mantelzorger, een broer, 
zus, vriend(in) bleek vaak de beste 
oplossing. En bij Mens De Bilt staat 
dit nu net hoog in het vaandel. De zaal aan het woord.

Wethouder Anne Brommersma vertelt over de professionalisering van de 
organisatie.
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Uitvaartspreekuur dinsdag 20 november 2018 
Tussen 14.00 en 16.00 uur bij PCB Uitvaartwinkel Bilthoven

Veel mensen hebben vragen over wat er allemaal 
bij een uitvaart komt kijken. Daarom houden wij een 
uitvaartspreekuur. Hier kunt u met al uw vragen 
over het regelen van een uitvaart terecht.
 
Financieren van de uitvaart 
Op het uitvaartspreekuur kunt u zien wat er 
mogelijk is bij PCB Uitvaartzorg. Er is ook een 
adviseur van Nuvema. Deze geeft informatie over 
de mogelijkheden die Nuvema biedt om de uitvaart 
te financieren. Nuvema doet dit altijd op basis van 

uw wensen en regionale prijzen. Nuvema heeft 
financieringsmogelijkheden voor jong en oud. U 
krijgt daarbij alvast een gratis wensenboekje om uw 
wensen in vast te leggen.
 
Wanneer?  
Het uitvaartspreekuur is dinsdag 20 november 
2018 tussen14.00 en 16.00 uur en is bij PCB 
Uitvaartwinkel Bilthoven aan het Uilenpad 1 
in Bilthoven. Het uitvaartspreekuur is gratis. 
Reserveer alvast via nummer 030 - 221 72 29.

Nuvema uitvaartverzekeraar.  Thuis in uw regio.

Het uitvaartspreekuur is in samenwerking met 
PCB Uitvaartzorg.

Waarom het uitvaartspreekuur?

 �  Krijg informatie over de mogelijkheden bij 
een uitvaart

 �  Krijg informatie over de financiering van 
een uitvaart

 � Leg uw wensen vast

 � Ontvang een gratis wensenboekje

 � Stel al uw vragen over uitvaarten

SAMEN
PRET

Surf thuis naar onze website  
www.vaarderhoogt.nl en maak een 
digitale reis door onze kerstshow.

Daarna ... de jassen aan en samen 
naar ‘t Vaarderhoogt om al die fon-
kelende kerstpracht en kerstdecors 
in het echt te zien.

VÓÓR-
PRET

Dorresteinweg 72b Soest
035 - 6012883

www.vaarderhoogt.nlOok zondags open van 12.00 tot 17.00 uur

... en na de kerstshow even uitpuf-
fen bij ons vernieuwde restaurant 
De Kastelein. Koffie met wat lekkers 
of uitgebreider eten van de menu-
kaart.  Volop gezelligheid en sfeer.

NÁ-
PRET

Adverteren in De Vierklank?
mail naar info@vierklank.nl

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

LANGE VOLLE VARKENSHAAS

Volle verse varkenshaas, lekker met champignons of 

een pittige pepersaus, rosé te bakken
100 gram 1,35

BLACK ANGUS RIBLAPPEN

Super smaak door 120 dagen graanvoer, grof van 

draad; lekker doorregen; ca. 1½ uur te stoven
500 gram 7,75

LAMSBOUTSCHIJVEN

Uit Nieuw Zeeland; met een klein beentje en heerlijk 

mager gemarineerd vlees; kort te bakken
100 gram 1,98

KALKOEN SCHNITZELS

Heel mager en heel mals en lekker dun, dus kort 

bakken, ook lekker om groente in te rollen
100 gram 1,45

CARPACCIO TAARTJES

Gemalen gekruide biefstuk met olijfolie, kaas, 

kappertjes, pijnboompitjes, kort rosé bakken
100 gram 1,40

BISTRO STEAKS

Heerlijke malse gemarineerde; smelt op de tong! 

Totaal 1½ min. fel bakken en genieten maar!!
100 gram 1,85
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 5 november t/m zaterdag 10 november. Zetfouten voorbehouden.

Voorlezen in de bibliotheek

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar wordt 
er vanaf 31 oktober iedere woens-
dagochtend van 11.30 tot 11.45 uur 
voorgelezen in de bibliotheek van 
Maartensdijk. De voorleesochtenden 
zijn gratis toegankelijk. 

Leger des Heils zoekt collectanten 

Het Leger des Heils is op zoek naar 
collectanten in De Bilt voor de jaar-
lijkse collecteweek van 26 november 
tot en met 1 december. Alleen met de 
hulp van vrijwilligers is het voor de 
organisatie mogelijk op buurtniveau 
activiteiten te blijven organiseren. 
Deze activiteiten worden volledig 
betaald vanuit donaties. Aanmelden 
via www.legerdesheils.nl/collecte

Nieuwe bordsponsor 
bij SVM

Diana van Esveld van Uitzendbureau Jouwwerk uit Maartensdijk 
heeft een bloemetje overhandigd gekregen als dank voor de 
sponsoring.

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

“De ene krul is de andere niet”
CURLSYS is de enige kniptechniek waarbij 
je krullen echt goed zitten! Door deze
gepatenteerde kniptechniek en speciaal
ontwikkelde scharen valt het haar in mooie 
losse bundelende golven/krullen.

Alle voordelen op een rijtje:
- Onzichtbare krullen komen tevoorschijn
- Wilde krullen weer onder controle
- Fijn haar krijgt body door 2x zoveel volume
- pluizige punten worden glanzende krullen
 
Kijk op de website voor meer info en foto's
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Maatschappelijk
betrokken aanjagers

Op 15 november organiseert Samen voor De Bilt voor de achtste keer De Beursvloer:
hét ontmoetingsevenement voor bedrijven en maatschappelijke organisaties in gemeente
De Bilt waar vraag en aanbod met gesloten beurs worden verhandeld. In de aanloop naar

De Beursvloer gaan we in gesprek met Monique van Elst en Carlijn Klein Bronsvoort, 
werkzaam als programma- en projectmanager Duurzaam Doen! bij het

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Bij het RIVM werken dagelijks 
zo’n 2.000 mensen aan een gezond 
Nederland. Met maatschappelijk 
betrokken ondernemen geeft het 
RIVM invulling aan het begrip 
‘practice what you preach’. Het 
programma Duurzaam Doen! is 
gericht op meer maatschappelijk 
bewustzijn en gedragsverandering 
bij medewerkers. Monique: ‘Op 
het gebied van duurzaamheid wer-
ken we samen met ideële organisa-
ties en bedrijven. We willen uit de 
‘ivoren toren’ en naar buiten om 
aansluiting te houden bij actuele 
maatschappelijke thema’s, kennis 
te delen en om gezamenlijk tot op-
lossingen komen.’ 

Relativeert
Maatschappelijk betrokken onder-
nemen raakte voor het RIVM in een 
stroomversnelling door de samen-
werking met Samen voor De Bilt. 
Monique: ‘Zij zijn de verbindende 
schakel en zorgen voor de aanslui-
ting bij een lokaal netwerk. Zij leg-
gen voor ons contact met partijen 
waar wij weer van leren.’ Dat geldt 

ook voor hele ludieke samenwer-
kingen. Carlijn: ‘Veel van onze 
personeelsuitjes zijn georganiseerd 
bij lokale ideële organisaties. Me-
dewerkers werken aan het onder-
houd van een lokaal landgoed en 
jaarlijks vindt het nieuwjaarsontbijt 
plaats bij een woon-zorgcentrum 
in De Bilt. Zo leer je elkaar in een 
andere setting beter kennen en het 
versterkt de onderlinge teamgeest. 
Indrukken en ervaringen neem je 
mee in je professie. Je ziet wat er 
maatschappelijk leeft en stelt jezelf 
de vraag: Blijf ik wel bezig met de 
juiste dingen?’ Monique vervolgt: 
‘Als mens en professional krijg ik 
er energie van en het relativeert om 
uit een wetenschappelijke omge-
ving te stappen.’

Ambassadeurs
Het RIVM kent duurzame ambassa-
deurs. ‘Dat zijn collega’s, die mee-
denken en meedoen aan een duur-
zame en maatschappelijk betrokken 
werkomgeving. Deze ambassa-
deurs zetten initiatieven uit binnen 
hun afdeling en zo krijgen we ons 

programma meer en meer ingebed 
in de organisatie.’ Als trekkers van 
het programma voelen Monique en 
Carlijn zich vooral aanjagers. ‘We 
proberen intern het bewustzijn te 
vergoten door medewerkers te be-
wegen in gemeente De Bilt mee te 
doen. Extern werken we steeds met 
nieuwe doelgroepen samen: Bij de 
dag van de duurzaamheid hebben 
we scholen uitgenodigd om meer 
te leren over bio-based plastic. Mo-
menteel kijken we of we hier werk-
ervaringsplekken kunnen creëren 
voor werknemers die hier normaal 
gesproken niet zo snel binnenko-
men.’

Tips
Monique en Carlijn hebben het over 
maatschappelijk betrokken onder-
nemen als een beweging. ‘Deze be-
weging wordt steeds groter, er komt 
steeds meer actie. Maar belangrijk 
is wel dat het van onderop ontstaat. 
Wij stimuleren dat door de dingen 
die we doen te delen. Richting an-
dere bedrijven zou ik zeggen: begin 
niet met beleid, maar ga gewoon. 

Spaaractie bij Plus
Klanten van Plus Bilthoven kunnen sparen voor zeven exclusieve 

The voice of Holland gadgets en het programma intenser
dan ooit beleven met de virtual reality app. 

Met de nieuw ontwikkelde virtual reality app ervaren klanten The voice 
of Holland intenser dan ooit. Met een VR viewer stapt de kijker mid-
denin de wereld van The voice of Holland. Ze kunnen ervaren hoe het is 
om zelf op het podium te staan of een kijkje achter de schermen nemen. 
Tien weken lang worden door middel van codes nieuwe scenes vrijge-
geven via plus.nl, de weekfolder en social media kanalen. Van donder-
dag 8 tot en met zaterdag 10 november wordt er bij besteding vanaf 25 
euro een gratis kartonnen VR viewer weggegeven. Bij elke 10 euro aan 
boodschappen ontvangt de klant een spaarzegel. Een volle spaarkaart 
met 45 zegels geeft recht op een van de gadgets. De 3D lens, VR glas-
ses en bekerset zijn dan gratis. Voor de VR viewer, wireless speaker, 
wireless headphones en selfie stick met microfoon geldt een bijbetaling. 

Monique van Elst (l) en Carlijn Klein Bronsvoort doen Duurzaam bij het 
RIVM.

Je zult zien, het brengt kansen 
met zich mee. Uiteindelijk zal het 
steeds meer geborgd worden in de 
organisatie.’ Carlijn: ‘Ik hoop dat 
andere bedrijven ook hun kracht en 
expertise inzetten, binnen de moge-
lijkheden die ze hebben, om ande-
ren een stap verder te helpen. Focus 
op 1 of 2 dingen waar je betrokken 
aan kunt werken.

Deel je ideeën en expertise en reali-
seer je dat wat voor jou heel klein is 
voor een ander heel groot kan zijn.’

Interesse? 
Wilt u als bedrijf, overheid, zzp-er 
uw maatschappelijke betrokken-
heid vergroten? Meer aansluiten bij 
maatschappelijke thema’s of een 
verrassende ontmoeting voor uw 
werknemers organiseren? Bent u 
als ideële organisatie op zoek naar 
extra handen, kennisuitwisseling 
of uitbreiding van uw netwerk? Ga 
naar De Beursvloer op donderdag 
15 november en meld u aan via 
www.samenvoordebilt.nl.

(Aukje Henneman)

Informatieavond over 
warmtepompen

Voor inwoners van gemeente De Bilt organiseert energiecoöperatie BENG! op 8 november
een informatiebijeenkomst over warmtepompen. Elektrische warmtepompen worden

vaak genoemd als alternatief voor de CV-installatie op het Groningse aardgas.
Huiseigenaren kunnen ook subsidie krijgen op de aanschaf van een warmtepomp. 

Op de informatieavond wordt onder 
meer ingegaan op de verschillende 
soorten warmtepompen. Om te 
verwarmen met een warmtepomp 
moet de woning goed geïsoleerd 
zijn. Daarna kun je vaststellen wel-
ke capaciteit nodig is voor verwar-
ming en warm water. Op de bijeen-
komst wordt een fictief voorbeeld 
gegeven. Dit jaar is er nog subsidie 

mogelijk voor huiseigenaren die 
een elektrische warmtepomp aan-
schaffen. Volgens BENG!-Energie-
ambassadeur Frans den Braber is 
de informatieavond breed opgezet: 
‘De avond is interessant voor men-
sen die nog niet zoveel weten over 
warmtepompen. Als ook voor men-
sen die de aanschaf van een warm-
tepomp serieus overwegen.

We gaan in op voordelen en valkui-
len.’ ‘Is uw huis geschikt voor over-
schakeling op een warmtepomp?’: 
dat is de centrale vraag op deze 
gratis BENG!-informatieavond bij 
WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven. 
Aanvang 19.30 uur. 
Aanmelden vooraf via e-mail: 
info@beng2030.nl. Meer informa-
tie: www.beng2030.nl

Energieambassadeur Frans den Braber (r) en bewoner Bram de Deugd (l) bekijken de buitenunit van de 
warmtepomp bij de energieneutrale woning aan de Waterweg in De Bilt. (foto: Jenny Senhorst)

Keltische muziek bij 
Zonnebloem

Op 31 oktober verwelkomde de Zonnebloem Maartensdijk zo’n 55 
gasten op een koffiemiddag met Keltische muziek. Het duo Iris Schram 
en Luuk Lenders bracht een magische voorstelling van zang en dans. Zij 
bespeelden harp, accordeon, Ierse fluiten en tal van andere bijzondere 
muziekinstrumenten voor een zaal die ademloos luisterde naar hun 
spel. In de pauze verzorgde een achttal vrijwilligers de versnaperingen 
waaronder een kraakverse bitterbal.  (Joke Calis)
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MAGERE RUNDERLAPPEN 
Per 500 gram

499
Kiloprijs 9,98

Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018

 
 

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO

CHOCOMEL OF FRISTI 
HOUDBAAR
3 pakken à 1 liter

Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018

 3 VOOR

300

Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018

WATERVAL WIJNEN
M.u.v. Silver Edition  
3 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

3 VOOR
1000

UNOX SOEP IN BLIK
3 blikken à 800 ml

Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018

 3 VOOR

500

SCHOUDERKARBONADE,  
SPEKLAPPEN OF  
RIBKARBONADE
2 schalen à 420-525 gram

2 VOOR

500

Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018

UNOX XXL ROOKWORSTEN
2 verpakkingen à 375 gram

2 VOOR

500

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

LEFFE, GROLSCH, 
BRAND, PALM, AFFLIGEM 
OF GRIMBERGEN 
SPECIAALBIEREN
M.u.v. Radler 
Per verpakking

Geen 18, geen alcohol

Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018

25%
KORTING

ROOMBOTER 
APPELTAARTJE
Uit eigen oven  
Per stuk

299299

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018
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Naamgeving houdt
de gemoederen bezig 

door Henk van de Bunt

De (nieuwe) naamgeving van de viaducten in Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading 
in de verbrede A27 blijft de gemoederen in met name de kernen van de oude

gemeente Maartensdijk bezig houden. Eerder al werd door de Historische Vereniging 
Maartensdijk (HVM) hiervoor aandacht gevraagd en de HVM

was ook meer dan teleurgesteld met een eerste reactie.

Penningmeester Gé Veldhuijzen 
van de HVM destijds: ‘De naam-
geving van de viaducten in Groene-
kan, Maartensdijk en Hollandsche 
Rading heeft ons bijzonder ver-
baasd. In Groenekan staat er op het 
viaduct opeens Ruigenhoek, terwijl 
het fort ruim een kilometer verder 
westwaarts ligt. In Maartensdijk 
verschijnt de naam ‘Achttienhoven’ 
op het (vernieuwde) viaduct, terwijl 
deze voormalige gemeente pas on-
geveer 2,5 kilometer richting West-
broek lag en in Hollandsche wordt 
het viaduct (Egelshoek) vernoemd 
naar een deel van de burgerlijke ge-
meente Hilversum’. Ook historicus 
Anne Doedens reageerde verbaasd 
en teleurgesteld. 

Krochten
Melanie Mulder reageerde namens 
Rijkswaterstaat (RWS): ‘Op de 
oude viaducten stond geen naam en 
dus zijn de originele namen uit de 
dossiers van Rijkswaterstaat over-
genomen’. Rudy Klunder (Omge-
vingsmanager A27/A1) bevestigt 

dit nogmaals: ‘Wij ondernemen nu 
geen actie inzake eventuele aan-
passingen qua naamgeving. Bij de 
aanleg van de A27 is dit met de 
gemeente besproken en die naam-
geving is aangehouden en nu meer 
zichtbaar op de onderdoorgangen’. 
Anne Doedens: ‘Zo wordt terechte 
en als positief en opbouwend te 
duiden kritiek weggesluisd in de 
krochten de bureaucratie. Jammer 
en niet de eerste keer’. 

Gé Veldhuijzen (HVM) is ook te-
leurgesteld. ‘Zoals RWS het for-
muleert hebben zij het plan voor 
de aanleg met de gemeente De Bilt 
besproken. Het grote verschil met 
vroeger is dat er nu aanduidingen 
van de (onjuiste) namen, die reeds 
in hun oude dossiers voorkwamen, 
op de viaducten zijn geplaatst, 
waardoor vergissingen met moge-
lijk grote gevolgen bij hulpdiensten 
mogelijk zijn. Met het oog op de 
veiligheid proberen wij nog steeds 
om de dubbelzinnige naamgeving 
van tafel te krijgen en deze te laten 

vervangen door namen die maar 
voor één uitleg vatbaar zijn’. 

Alarm
HVM-voorzitter Gert Jan Weierink 
is district-voorzitter bij Veilig Ver-
keer Nederland: ‘Stel dat op don-
kere zaterdagavond iemand tegen 
een pijler van een van de viaducten 
A 27 rijdt, hopelijk gaat de eerste de 
beste die dit ziet het alarmnummer 
bellen. Dan wordt er ongetwijfeld 
gevraagd of een nadere plaatsaan-
duiding zichtbaar is. Degene die 
belt komt niet uit de buurt en ziet 
in Groenekan de naam Ruigenhoek, 
in Maartensdijk de naam Achttien-
hoven en in Hollandsche Rading de 
naam Egelshoek waarna deze na-
men aan de uitrukkende hulpdien-
sten wordt doorgegeven. De kans is 
zeer groot dat de hulpdiensten arri-
veren op - of zelfs in - de verkeerde 
plaatsen, zoals de dr. Welfferweg 
of bij het vakantiepark Egelshoek - 
eventueel het buurtschap Egelshoek 
aan de rand van Hilversum - dus 
enkele kilometers van de plaats van 

het echte ongeval. Het zal duidelijk 
zijn dat hierdoor vele kostbare mi-
nuten verloren gaan om mensen te 
kunnen redden en de ramp te kun-
nen bestrijden. Naar mijn mening 
is de gemeente ondoordacht is ge-
weest met het doorgeven van deze 
namen aan RWS’. 

Veldhuijzen vult aan: ’Hieruit blijkt 
maar weer dat zelfs voor een orga-
nisatie als Rijkswaterstaat het niet 
voldoende doordacht is om zonder 
nader overleg zomaar een naam op 
een weg of object te plaatsen. De 
Historische Vereniging Maartens-
dijk doet nu een uiterste poging om 
de diensten die over onze veiligheid 
zouden moeten waken hierover 
wakker te schudden. Hiertoe heb-
ben wij ook een dringend bericht 
aan de Commissie Straatnaamge-

ving van de gemeente De Bilt ge-
stuurd’.

Archieven
Dick de Jager antwoordt namens 
de gemeente De Bilt: ‘Wij duiken 
onze gemeentelijke archieven in en 
doen een poging te achterhalen hoe 
en tussen wie destijds eventuele af-
spraken over de naamgeving van de 
viaducten zouden zijn gemaakt en 
of dat mogelijk schriftelijk is vast-
gelegd. Ik hoop dat het wat gaat 
opleveren en of dat antwoord geeft 
op de door de HVM gestelde vra-
gen. In zijn algemeenheid is het niet 
aan de gemeente om een mening te 
hebben over de vormgeving van 
kunstwerken van RWS. Vooralsnog 
kunnen we dus niets zeggen over de 
juist- of onjuistheid van de namen 
van de viaducten’.

RWS noemt het viaduct in Hollandsche Rading ‘Egelshoek’.
Egelshoek is een buurtschap in de gemeente Hilversum.

Stampottenmaaltijd 
op De Biltse Hof

In de Biltse Hof wordt eenmaal per maand met familie en relaties een 
gezamenlijke en veelal feestelijke maaltijd georganiseerd. Vrijdag 26 
oktober was er bij het afsluiten van de zomertijd voor de afdeling Hei-
detuin een Stampotten-herfst-maaltijd. Mevrouw de Vor nam hier met 
haar kinderen (waarvan er zelfs één uit Canada was overgekomen) ook 
al vast een voorproefje op haar 89ste verjaardag een dagje later.

[HvdB]

De kinderen van Mevrouw de Vor zijn ook bij de Stampotten-herfst-
maaltijd aangeschoven. 

Steeds Beter wil naam weer waarmaken
door Guus Geebel

‘Een gekkenhuis in het ziekenhuis’ is de titel van het blijspel dat toneelvereniging 
Steeds Beter op 16, 17 en 18 november opvoert in de theaterzaal van Het Lichtruim. 

Het blijspel is geschreven door Wilma Renes-Leertouwer en wordt geregisseerd 
door Erica Hoogendoorn-Vorderhake.

Steeds Beter neemt de toeschouwer 
in het stuk mee naar een zieken-
huis waar je als patiënt niet graag 
wilt zijn. Het is er erg druk en er 
is plaatsgebrek. Het ziekenhuis 
wordt verbouwd en bezuinigingen 
zijn niet van de lucht. De acteurs 
geven de bezoekers in deze situ-
atie een kijkje in het ziekenhuis en 
wel op zaal 13. Ze komen verschil-
lende patiënten tegen, verplegend 
personeel en natuurlijk een dokter. 
Allemaal mensen met eigen karak-

tereigenschappen en een eigen vi-
sie op het werk. Op 8 mei werd met 
negen acteurs en actrices met de 
repetities begonnen. Erica Hoogen-
doorn werkt al 25 jaar als regisseur 
en heeft al vaker met Steeds Beter 
gewerkt. Over haar werkwijze ver-
telt Erica dat ze respect wil houden 
voor de auteur van het script. ‘Ik 
onderzoek altijd eerst wat de acteur 
zelf heeft bedoeld. Wel heb in dit 
stuk van mannenrollen vrouwen-
rollen gemaakt en andersom om de 

crew in te kunnen vullen. Het be-
looft gewoon een ouderwets gezel-
lige uitvoering te worden.’

De voorstellingen zijn in Het Licht-
ruim, Planetenplein 2, Bilthoven op 
vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 
18 november. Op 16 en 17 novem-
ber begint de voorstelling om 20.00 
uur. Zondag 18 november om 14.30 
uur. Kaarten zijn te bestellen via se-
cretariaatsteedsbeter@gmail.com, 
of telefonisch 030-2291021.

De acteurs en actrices van het blijspel met helemaal links regisseur Erica Hoogendoorn.

Alzheimer Café
Op dinsdag 13 november is er een Alzheimer Café in woon- en zorg-
centrum De Koperwiek in Bilthoven. Een Alzheimer Café is een laag-
drempelige ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) demen-
tie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. 

Wie op zoek is naar ondersteuning of een luisterend oor, wie vragen 
heeft of problemen, waar men zelf niet uitkomt of zich afvraagt waar en 
hoe het sociaal team van Mens De Bilt kan worden bereikt is extra wel-
kom. Heleen Roep, teamleider Sociaal Team De Bilt, zal uitleg geven 
wat het sociaal team kan doen. Na afloop is er gelegenheid om vragen 
te stellen. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het programma begint 
om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is altijd gratis. Info 
(ook m.b.t. vervoer) Alida Melkert, tel.nr. 030 6562977. 
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ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

Agenda openbare bijeenkomst 
Dorpsraad Groenekan

12 november 2018.
Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan

Ontmoeting met de wethouder voor de kern Groenekan

1. Opening
2. Inventarisatie agendapunten van aanwezigen.
3. Kennismaking met de wethouder voor de kern Groenekan de heer 
 Dolf Smolenaers en de gebiedsmakelaars Lianne Oosterlee 
 en Bas van Hell
4. Stichting Dorpsraad Groenekan, nieuwe bestuursleden gezocht
5. Afronding van verbreding A27/A1. Evaluatie. 
 Info over beheer en onderhoud. Info over project A27/ring Utrecht/A1
6. Parkeren en toegang naar de hockeyclub 
 (buurtgroep Lindenlaan/Kastanjelaan)
7. Noorderpark (buurtgroep Ruigenhoek)
8. Aanbod Vitens voor het aanleggen van een kikkerpoel of i.d.
9. Groenekanseweg bermen, plaatsen schampblokken
10. Koningin Wilhelminaweg, verkeerremmende maatregelen, 
	 Slamlaag,	fietspad,	sloot	tussen	spoorlijn	en	tuinen.
11. Grint aanvulling groot deel park Voordaan en Oranjelaan. 
 Stomen grintstroken of zelf onderhoud.
12. Uitbreiding Schoonderwoerd vlees op bedrijventerrein Larenstein
13. Lege schoolgebouwen voormalige vestiging van de Nijepoort.
14. Agendapunten van aanwezigen 
15. Sluiting.

Na afloop van de Dorpsraadbijeenkomst is de bar geopend om na te praten.
Stichting Dorpsraad Groenekan | Vijverlaan 28 | 3737 RJ Groenekan

secretaris@dorpsraadgroenekan.nl | www.dorpsraadgroenekan.nl

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8

D
ie

renarts 

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

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

Tommy, het vorige
asieldier van de 
maand, is gelukkig
geplaatst!

Ras: Am. Staffordshire Terrier
Geslacht: Teef
Leeftijd: 06 - 08 - 2010
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Onbekend
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja

Dit is Ziva en Ziva vindt het helemaal niet leuk bij ons in het 
asiel. Zij is 5 jaar geleden ook al eens bij ons geweest en 
toen ging het prima. Ziva kwam toen om te herstellen 
met haar pups en zij wist nog niet hoe was met een
warme familie. Nu weet Ziva dat wel en is een echte 
mensen hond geworden. Haar baasjes wilde haar ook 
niet weg doen, maar helaas konden zij niet anders.
Ziva doet alles voor familie, zij zijn de wereld voor haar.
Zij luistert goed en maakt een glimlach op uw gezicht. 
Ziva past zich aan, als je een dagje geen zin hebt om 
lange wandelingen te maken, kan dat ook morgen weer. 
Zij past op het huis, maar zij kan ook mee in de auto. 

Ziva houdt niet van andere dieren en kan buiten uitvallen 
naar katten of honden. Meerennen naast de fiets vindt zij 
heerlijk. Haar vorige baasjes lieten haar voor de zekerheid 
gemuilkorfd uit. 

Er moet toch iemand zijn die Ziva meeneemt?
Deel het bericht van Ziva vanaf onze facebookpagina, 
dank u wel!

Dier van de maand:
Ziva

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis
Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

is op zoek naar een
DOKTERSASSISTENTE 
(m/v) 3 dagen / 27 uur

Ben jij enthousiast, flexibel, stressbestendig, 
betrokken en in het bezit van een dokters-
assistentendiploma? Solliciteer dan nu!
Wij bieden een parttime-functie aan
3 dagen / 27 uur (woensdag is een must).
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de
CAO huisartsen zorg.

Interesse?
Jouw sollicitatie met CV kun je tot
01-12-2018 richten aan:

Huisartsenpraktijk Maartensdijk
t.a.v. J.P.A. van de Goede-Verheul

a.vandegoede@huisartsenpraktijkmaartensdijk.nl

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe site,
vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.
Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

 NIEUWS AGENDA ARCHIEF ADVERTEREN BEDRIJVEN REAGEREN NIET ONTVANGEN CONTACT

Pauline Haarmode
Patrijslaan 16 Maartensdijk 0346-212185
In onze salon zijn dames en heren van harte welkom voor een nieuwe 
coupe of een ander kleurtje. [lees meer]

De Bruijn Meubel- en Interieurbouw
P.C. Hooftstraat 29 Maarssen 06-52341531 info@debruijninterieurs.nl
Meubels op maat laten maken door De Bruijn Meubel en Interieur-
bouw, elk project is bij ons uniek. [lees meer]

Wijnhandel Op de Terp
Dorpsweg 158 Maartensdijk 0346-212378 opdeterp@hetnet.nl
Wijnhandel en Slijterij ‘Op De Terp’ heeft mooie wijnen, whisky’s, 
cognacs, andere dranken en altijd een goed advies![lees meer] 

Kwaliteitsslagerij Van Loo
Hessenweg 183 De Bilt 030-2203813 info@slagerijvanloo.nl
Verse producten, dagelijkse productie en intensieve kennisoverdracht 
maakt winkelen bij ons tot een speciale belevenis. [lees meer]
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De week van  
het Nationaal Schoolontbijt

door Kees Diepeveen

In de week van 6 en 9 november neemt een aantal basisscholen in De Bilt deel aan de 16e editie 
van het Nationaal Schoolontbijt. Dit jaar gaan weer zo’n half miljoen kinderen samen gezond 
ontbijten op bassischolen in het hele land en in stadhuizen evt. met hun burgemeester en leren 

de kinderen met allerlei lesmateriaal meer over die gezonde start van de dag. 

Bakkerij Bos uit Maartensdijk doet 
voor het 3e jaar mee aan het Na-
tionaal Schoolontbijt en verzorgt 
voor drie scholen het ontbijt. Op 
6 november voor de School met 
de Bijbel in Maartensdijk en de 
School met de Bijbel ‘t Kompas in 
Westbroek en op 9 november voor 
de Bosbergschool in Hollandsche 
Rading waar burgemeester Sjoerd 
Potters mee komt ontbijten met de 
kinderen. Bert Bos: ‘Ik vind het 
belangrijk dat kinderen gezond 
ontbijten voor zij naar school gaan. 
Het komt ook in Maartensdijk voor 
dat kinderen naar school gaan zon-
der ontbijt. Dat is bekend omdat het 
vorige jaren wel eens aan de kinde-
ren gevraagd is’. Bert Bos is wel zo 
reëel te erkennen dat het voor een 
plaatselijke bakker goed is om aan 
het Nationaal Schoolontbijt mee te 
werken maar het gaat bij hem nog 
een laag dieper: ’Wanneer kinderen 
niet ontbijten vallen ze vaak terug 
op allerlei suikerhoudende drankjes 
e.d. wat slecht is wanneer ze dat te 
veel doen. Een goed ontbijt helpt bij 
het goed functioneren van kinderen 
en daarom vind ik het ook belang-
rijk om hieraan mee te werken’. 

Lesmateriaal
Landelijk gaan op ruim 2400 basis-
scholen in het gehele land kinderen 

gezond ontbijten. En naar verwach-
ting in zo’n 270 gemeenten ontbij-
ten kinderen met hun burgemees-
ter in het stadhuis. Deelnemende 
scholen ontvangen naast een uit-
gebreid, gezond ontbijt en vrolijke 
placemats ook lesmateriaal: leuke 
animatiefilmpjes en de online Ont-
bijtmeter, die deel uitmaakt van 
een door Gezonde School goed-
gekeurde methode. Op woensdag 
7 november is er een bijzondere 
traditie: het Binnenhofontbijt. Dan 
ontbijt een bijzondere groep kinde-
ren met Kamerleden en praten ze 
samen over een gezonde toekomst.

Ontbijt overslaan
De School met de Bijbel in Maar-
tensdijk doet voor het 2e jaar mee 
aan het Nationaal Schoolontbijt. 
Adjunct-directeur Harry Prosman: 
‘Het is ons vorig jaar goed beval-
len. Een ontbijt is een goede start 
van de dag. Ook in 2018 zijn er nog 
steeds gezinnen die ‘s ochtends niet 
zo’n haast maken en daarom zo 
lang mogelijk op één oor blijven 
liggen. Daardoor is er dan geen of 
te weinig tijd voor een ontbijt. Maar 
voor de kinderen geldt wel dat ze 
aan het begin van een intensieve 
werkdag staan. Daar hoort gewoon 
een goed ontbijt bij. Door het Nati-
onaal Schoolontbijt is het overslaan 

van het ontbijt de afgelopen 15 jaar 
enorm afgenomen en dus werkt het 
als je er jaarlijks aandacht aan be-
steedt’. ‘Vorig jaar hebben wij van 
de hal en de gemeenschapsruimte 
een enorme eetzaal gemaakt’ ver-
volgt Harry Prosman. ‘Dit jaar 
doen de leerkrachten het in de eigen 
lokalen. Bakker Bos komt dinsdag 
om 7.15 uur het brood brengen. 
Heerlijk vers gebakken brood. Alle 
eters nemen die morgen een eigen 
bord, bestek en beker mee. Na de 
maaltijd is er een appel. Verpak-
kingen die niet zijn aangebroken 
gaan naar de Voedselbank. Het is 
een heel geregel maar we zien het 
belang er van in en het is ook ge-
zellig’. 

Westbroek
Bakker Bert Bos bezorgt op de-
zelfde dag ook een ontbijt bij ’t 
Kompas in Westbroek. En op 9 
november is de Bosbergschool in 
Hollandsche Rading aan de beurt. 
Bert Bos zorgt niet alleen voor vers 
gebakken brood. Voor alle drie de 
scholen wordt ook het beleg gele-
verd. ‘Ik vind het leuk om hieraan 
mee te kunnen werken’ aldus Bert 
Bos ‘en hoop dat het besef dat kin-
deren met een goed ontbijt op naar 
school gaan steeds meer gehoor 
vindt’. 

Bakker Bert Bos levert het Nationaal Schoolontbijt aan 3 scholen in deze 
gemeente.

Dubbel succes
voor Stichtsche Rugby

Op de rugby-aftrap van afgelopen zaterdag stonden drie partijen van 20 minuten gepland. 
Onder het toeziend oog van een nieuwe sponsor lieten de Stichtsche Wolven zien dat de 

opgaande lijn dit seizoen verder doorzette. De Pink Panthers uit Zeist werden compleet onder 
de voet gelopen door de Stichtsche rugbyers. Met 11-4 winst was de toon gezet voor deze dag. 

Met een machtig gevoel stonden 
ze vervolgens tegenover de Rugby 
Club uit Castricum. Ook in deze 
wedstrijd liet het team zien dat ze 
bijzonder goed op elkaar zijn inge-
speeld. Goede passes naar elkaar, 
snelle loopacties en 9 tries waar 
de bal achter de achterlijn bij de 
tegenstander gedrukt wordt. Goed 
voor de tweede winst van de dag. 
Met een half uur pauze in de be-

nen stond de geduchte tegenstander 
Eemland uit Amersfoort als laatste 
tegenover de Stichtsche Wolven. 
Dit werd uiteindelijk een close call 
waarbij Eemland nipt de winst naar 
zich toetrok, met 7-9 werd er uitste-
kend gespeeld door Stichtsche.

Het jongste team van de rugbyclub 
uit Bilthoven kwam ook driemaal 
in actie. Drie keer 14 minuten ta-

grugby voor de kids van 6 en 7 
jaar. Dit nieuwe team had even een 
moment nodig om in de wedstrijd 
te komen maar daarna werd de ene 
na de andere try gemaakt. De eerste 
winst werd ook gemaakt: een grote 
stap voor deze jonge sportmannen. 
De overwinningsyell klonk luid 
over het veld; Squeeze.

(Toine van der Poel)

Met drie overwinningen was het succes zaterdag compleet voor de Stichtsche Rugby Football Club.

Geslaagd zwemfestijn 
basisscholieren 

Op de woensdagen 17 en 31 oktober namen ruim 400 leerlingen uit 
de groepen 7 van de basisscholen in De Bilt deel aan het zwemfestijn. 
Onder luide aanmoedigingen van hun klasgenootjes legden de kinderen 
een baantje school-, rug-, en vrije slag af. Daarna volgde een estafette 
waarin elke leerling twee baantjes moest zwemmen. Van alles werd de 
tijd opgenomen en per school de gemiddelde tijd berekend. Bovendien 
werden de tijden ook genoteerd op een oorkonde die de kinderen op 
school kregen. Daarna volgde nog een hindernisbaan in het water. Hier 
was niet de tijd van belang, maar konden de kinderen naar harte lust 
glijden van de glijbaan, over matten lopen die in het water lagen en 
duiken onder poortjes door die zich bevonden op de bodem van het 
zwembad. Dit viel zeer in de smaak gezien het feit dat de kinderen aan 
het eind, toen ze moesten stoppen, het water niet uit te krijgen waren. 

Beker
Dit jaar werd voor het eerst geen beker uitgereikt aan de snelste scho-
len, maar konden alle kinderen een vrijkaartje krijgen om een keer 
gratis te komen zwemmen tijdens een van de disco zwemavonden in 
zwembad Brandenburg.  (Paul van den Brink) 

Tijdens het zwemfestijn in Brandenburg wordt er fanatiek gestreden. 

Hutten bouwen
Kinder-Natuur-Activiteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organi-
seert activiteiten voor kinderen in en over de natuur bij Paviljoen Beerscho-
ten, de Holle Bilt 6, De Bilt. Woensdag 14 november - van 14.30 tot 16.30 
uur - gaat het over het bouwen van hutten. Hutten bouwen, wie vindt dat 
niet prachtig. Maar hoe bouw je nu een hut waar je in kunt overleven als het 
regent en ook nog koud is? Deze middag leer je veel over het bouwen van 
een hut met natuurlijke materialen die in het bos gevonden kunnen worden. 
Er wordt ook gekeken naar een geschikte plek om de hut te bouwen; en hoe 
krijg je een hut waterdicht als je geen zeil hebt om te gebruiken? Aanmel-
den kan alleen per email o.v.v.: naam en geboortedatum kind (6-10 jaar) 
tot en met zaterdag 10 november via kindernatuuractiviteiten@gmail.com

Kinderen leren hutten bouwen bij Beerschoten.



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

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

Nails Boutique Daphne Maartensdijk
Bel naar 06-11138513 of kijk op facebook
@nailsboutiquedaphne

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) Kijk op
www. bubbelsenboefjes.nl of bel 0346 745355

Jezus zegt: Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid en al de andere dingen zullen u daar boven op 
geschonken worden. Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven

In deze kleurrijke herfstdagen kunnen uw voeten wel wat 
extra aandacht gebruiken. Vier de Herfst! Laat ze lekker 
verzorgen met een pedicure behandeling bij Praktijk Post. Bel 
mail of app voor info en afspraak 06.29.234560 Tevens voet-
onderbeen massage, lichaamsmassage en voetreflextherapie. 
Lid brancheorganisatie Provoet & Europese voetreflexologen 
BER Christiane Post-Verhoeven Albert Einsteinweg 16, 3731 
CT De Bilt www.praktijkpost.nl 

Gewichtige Maatregelen - Jouw voedingscoach in Bilthoven 
Onder begeleiding van je coach naar jouw blijvend streefge-
wicht. www.gewichtigemaatregelen.nl, tel. 06-24581614 

Cursussen/ trainingen 
Cursus Filosofie, tien weken, vanaf januari 2019 in De 
Bilt; over radicale Nederlandse filosofen (vooral Spinoza). 
Onze open instelling tegenover abortus, euthanasie en het 
homohuwelijk, ons egalitarisme, onze compromis-gezindheid 
("polderen") - allemaal herkenbaar - wortelen in onze cultuur 
en daaraan hebben ook onze Nederlandse filosofen aantoon-
baar bijgedragen. Info: www.cursusfilosofie-debaar.nl of 
email naar mdebaar@hetnet.nl.
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Te koop aangeboden
Ski’s+stokken kleur rood met 
zwart lengte 1,55 merk Head 
€40,-. Tel: 06-14040516

Ski-schoenen+tas kleur:grijs. 
Merk: Salomon mt 40 woman 
€40,-. Tel:06-14040516

10 boeken van Bertus Aafjes 
o.a. De rechter onder de 
magnolia, In de Nederlanden 
zingt de tijd. Totaal €5,-. Tel: 
06-14040516

Mooie goedlopende Zaanse 
klok €45,-. Tel: 030-2293244

Rek om fietsen op te hangen, 
muurbevestiging voor max 
3 fietsen inklapbaar. Nieuw 
in verpakking €10,-. Tel. 
06-11225867

Gratis af te halen ‘Op de 
Rails’ jaargang 2015, 2016 en 
2017. Tel 0346-213079

Twinny Load fietsendrager 
€10,-. Tel. 030-8782113

Massief bruin teak houten bij-
zet/salontafel. 60x60 en hoog 
46 cm. 2 lagen en laadje €50,- 
Tel. 030-2284394

Digitale pers. Weegschaal 
tot 150 kg, weegt tot 100 gr 
nauwkeurig. I.z.g.st. van €30,- 
voor €10,-. Tel. 06-16641083

Prima akoestische gitaar met 
nieuwe snaren. €37,50. Tel. 
06-16641083

Nieuwe winterjas, half lang, 
bronskleurig en gewatteerd 
maat 44 te groot gekocht 
€25,- Tel. 030-2286775

Bevrijdingsprent, uniek uit 
1945, ingelijst €20,-. Tel 030-
2286775

Bolrooster muurdoorvoer met 
lamellen en muggengaas RVS 
met een doorsnede van 125 
mm. €7,50. Tel. 0346-212613

Foto atlas van prov. Utrecht. 
Geheel compleet met lijst van 
intekenaren. De luchtfoto’s 
zijn gemaakt in 1989. €10,- 
Tel.0346-212613

Boek van Rien Poortvliet en 
Wil Huygen. 'Leven en wer-
ken van de kabouter' (1976) 
voor €7,50. Tel 06-30693144

Toyota elektrische naaima-
chine, €50,-. Tel.0346-212069

Stripboeken "Urbanus" 20 
stuks in 1 koop €19,50. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Antieke Hoedendoos met 
initialen h.t.m. €37,50. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Diverse stripboeken o.a. 
"Knudde/Stamgasten" 20 
stuks in 1 koop €19,50. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Ovaal dienblad. 30br x 4b x 
5l x 25h. 2 kaarsen, 2 vaasjes, 
parelmoer, Riverdale vaasje. 
2 houten waxinelichtjes. €15,- 
Tel. 0629506849

3-delige mooie kunstker-
stboom. 180cm hoog. Incl. 
doos met zilveren ballen. 
€45,-. Tel. 030-2284235

4 oude puddingvormen. 
Vismode. 2x bruin + 2x wit. 
In één koop: €15,-.Tel. 030-
2290923

Marionettenpop. Merk: 
Interia. 75cm hoog. Engelse 
Golfer met bedieningsbedra-
ding. Hoofd + handen van 
Porselein. €39,-. Tel. 030-
2290923

Princess broodbakmachine. 
Zgn. €20,-. Tel 030-2290923

Ovale Grenen spiegel, Grijs 
geverfd. 90 x 60 cm. €12,50. 
Tel 06-29506849

Aluminium spiegel 70 x 70 
cm. €12,50. Tel. 06-29506849

Aap, noot, mies puzzel 1000 
stukjes. De puzzel is van 
Cornelis Jetsis zit nog in de 
verpakking. €10,-. Tel. 0346-
243758

Spel mens erg je niet. Zowel 
de voor- als achterkant zijn 
bespeelbaar. Is compleet. 
€5,-. Tel. 0346-243758

Verzamling van 12 lp’s van 
bzn. €17,50. Tel. 0346-
243758

Philips elektr.Mixer op stan-
daard. (klopper ontbreekt) 
€5,-. Tel. 030-2290323

Minifrituurpan ‘’excellent’’. 
Nieuw. €5,- Tel. 030-2290323

Braun keukenmachine type 
4171. In goede staat. €12,50. 
Tel. 030-2290923

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

PARKEERBEGELEIDERS 
gezocht voor een top eve-
nementlocatie in deze regio. 
Je bent een gastheer en op 
afroep beschikbaar. Interesse? 
Bel even met 088-278 7777 
www.brussaard.nl

Grafisch THUISWERKER 
gezocht bv. vouwen, verga-
ren, plakken. verpakken, ed. 
schoon en net werken. Tel. 06 
346 58 436

Gezocht: GASTOUDER voor 
2 kinderen (5 en 4 jaar oud). 
Op maandag en donderdag. 
Tel. 0642247051

Wil jij werken in een mooie 
SLAGERIJ met leuke colle-
ga’s? Ben je klantvriendelijk, 
een teamplayer en bereid om 
het werk met beide handen 
aan te pakken? Dan zijn wij 
opzoek naar jou. Wil jij ons 
winkelteam versterken op de 
zaterdagen en in de vakan-
ties? Neem dan contact met 
ons op per mail met cv naar 
advaneck@solcon.nl, of bel 
030-2282163

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lezing Oosterling

Op maandag 12 november spreekt Dr. Henk 
Oosterling bij de Bilthovense Kring voor Wijsbe-
geerte en Psychologie. De titel van zijn lezing is: 
´Iedere krijger is een gever´. We staan aan het eind 
van de 20ste eeuw in een ondraaglijk opgerekte 
spreidstand: met een been nog in de 19e en met 
het andere al in de 21ste eeuw. Politiek, cultureel 
en pedagogisch wordt onze geest nog gevoed door 
een hiërarchisch denken. Hoe is deze schizofrene 
positie te doorbreken? De lezing is in Huize Het 
Oosten, Rubenslaan 1 te Bilthoven en begint om 
20.00 uur. Info: www.bilthovensekring.nl

Open Bilts Bridge-kampioenschap

Vrijdag 16 november wordt voor de 20e keer de 
Open Biltse Bridge-Kampioensdrive gehouden in 
het H.F. Witte centrum te De Bilt. Aanvang 19.30 
uur. Voor deze drive kan iedereen uit de gemeente 
De Bilt en omgeving zich tot en met 13 november 
aanmelden per email

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis. Tel. 0634892915

HOVENIER werk ecologisch. 
Bel Marcel voor gratis kennis-
making en advies: 06 21290891. 
www.tuinvreugde.nl"

Diversen
PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfortzicht.
nl

Agenda Dorpsraad
Groenekan Zie pag. 12

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

(mariette2vogelaar@gmail.com). 
Ook telefonische aanmelding (030 
606 2137) is tot uiterlijk donderdag 
15 november nog mogelijk.

Winter Deel-dagen 

Tijdens de Winter Deel-dagen, op 
de deel van de boerderij Irene en 
Gert-Jan Westeneng in Groenekan, 
zijn weer veel originele, betaalbare 
en lekkere producten te zien, te 
proeven en te kopen. De Winter 
Deel-dagen vinden plaats op vrijdag 
16 november van 14.00 tot 20.00 
uur en op zaterdag 17 november van 
11.00 tot 16.00 uur. Deze boerderij-
fair vindt jaarlijks plaats op de voor 
die gelegenheid sfeervol ingerichte 
oude deel van de boerderij aan de 
Groenekanseweg 51 in Groenekan. 
Parkeren kan op het erf alleen op 
de met borden aangegeven plaatsen. 
Zie www.boerin-irene.nl.

Middagconcert Zang Veredelt

Op zondag 18 november om 14.30 
uur zullen de Koninklijke Biltse 
zangvereniging Zang Veredelt en 
het acht leden tellende accordeonen-
semble Opus 1 een middagconcert 
d’Accord geven in de Opstandings-
kerk, Eerste Brandenburgerweg 31 
te Bilthoven. Koor en ensemble 
leveren afwisselend hun bijdragen. 
Ook zullen enkele muziekstukken 

gezamenlijk uitgevoerd worden. Het 
wordt een muzikaal gebeuren met 
zeer afwisselende onderdelen en 
wisselende muzikale stijlen. 

Open middag Vrijmetselarij 

Eenmaal per jaar houdt vrijmetse-
laarsloge De Ster in het Oosten in 
Bilthoven een (open) middag voor 
belangstellenden. Wie wil kennis 
maken met de vrijmetselarij is van 
harte welkom in de loge op zondag 
18 november om 14.00 uur. Na een 
korte lezing is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Locatie: Huize Het 
Oosten, ingang Jan Steenlaan 25, 
Bilthoven. Toegang vrij. Aanmel-
den: voorlichter@desterinhetoosten.
nl. Info: www.logedester.nu.

Klaverjassen voor koppels 

Op vrijdag 23 november vanaf 19.30 
uur is er voor de 4de keer Koppel-
Klaverjassen in het Dorpshuis in 
Westbroek. Inzet is een prachtige 
wisseltrofee. waarin de namen van 
het beste koppel voor altijd zichtbaar 
zullen zijn. De tafelindeling start om 
19.45 uur; eventueel worden dan de 
reservespelers ingezet, dus kom op 
tijd. Aanvang wedstrijd 20.00 uur. 
Aanmelden kan per e-mail: info@
hetdorpshuiswestbroek.nl met daar-
in de namen, adres en telefoonnum-
mers van het klaverjaskoppel. 



Maartensdijkers bij 
Marathon New York

Zondag 4 november was een aantal Maartensdijkers -
al dan niet actief - betrokken bij de Marathon 2018 van New York.

Wout van Dronkelaar, deelnemer 
Nanne de Vries, deelnemer 
Nathalie Schaafsma, Jasper de 
Vries en deelnemer Menno de 
Vries. [HvdB] 
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Lastig begin voor Irene in 2e divisie
Na twee promoties op een rij is Irene Dames 1 dit jaar begonnen in de tweede divisie; op zich al 

een lastige klus, maar het vertrek van een aantal routiniers maakt de stap nog wat groter. 

Wanneer dan een paar van je groot-
ste talenten vanwege studie of se-
lectie voor Jong Oranje vertrekken 
wordt de stap nog groter. ‘Gelukkig 
hebben we ons kunnen versterken 
met een paar jonge en talentvolle 
speelsters’ meldt Irene coach Erna 
Everaert. ‘Zare van Haaren kwam 
over van de jeugd van VV Utrecht, 
van Limes kwam Tess van Schie 
over en van PDK Huizen maak-
ten Michelle Hoogerdijk en Lisa 
Luini de overstap naar Irene. Tot 

slot keerden Laura Klomparends 
en Femke Scharrenburg terug op 
het oude nest. We hebben talent zat, 
maar wel een jong en onervaren 
team’, voegt Everaert toe. Na een 
overtuigende zege in de eerste wed-
strijd tegen PDK Huizen leed Irene 
een paar nederlagen op rij. ‘Nog 
niet ingespeeld en de afwezigheid 
van een paar belangrijke speelsters 
vanwege verplichtingen op school 
heeft ons niet echt geholpen, maar 
we gaan nu echt de goede kant op’, 

voegde de Irenecoach daar nog aan 
toe. Tegen topteam VV Utrecht trok 
Irene na een geweldige wedstrijd 
nipt aan het kortste eind. Na een 
mindere eerste set speelde Irene een 
indrukwekkende set, die met maar 
liefst 25-9 gewonnen werd. De der-
de set ging na een episch gevecht 
verloren met 30 - 28, waarna het 
Bilthovense team ook in de vierde 
set nipt aan het kortste eind trok. 

(Michel Everaert)

Volgende week zijn er weer nieuwe kansen voor de licht-blauwen als US Amsterdam de tegenstander is.

SVM scoort in de eerste minuut
De eerste periode voor de latere de-
gradatie- c.q. promotieregeling in 
de vierde klasse G beslaat 8 speel-
rondes; de tweede en derde reeks 
beslaan 9 wedstrijden. Met nog één 
speelronde in het vooruitzicht (za-
terdag 17 november SVM-VVJ) 
staat SVM er in die eerste reeks 
kansrijk voor. Echter zal die wed-
strijd tegen VVJ in winst omgezet 
moeten worden, want naaste con-
current Hercules heeft een aanzien-
lijk beter doelsaldo.

Genietend van een lekker najaars-
zonnetje scoorde Mike de Kok in 
de uitwedstrijd tegen vv Vianen na 
een kleine minuut spelen al de 0-1. 

SVM bleef nadien ook gevaarlijk 
dankzij goed uitgevoerde coun-
ters. Ook de verdediging stond zijn 
mannetje en gaf geen kansen weg. 
Het wachten was eigenlijk op meer 
SVM goals; kansen kregen de SVM 
spitsen volop. Roy Wijman zorgde 
voor de juiste aansluiting vanuit 
het middenveld. SVM had voor het 
rustsignaal de wedstrijd al kunnen 
beslissen.

Een feller vv Vianen nam het ini-
tiatief van SVM na de rust over 
en zorgde voor meer gevaar in de 
SVM verdediging. Echte kansen 
kreeg vv Vianen niet; een toege-
kende strafschop bracht hen echter 

wel langszij (1-1). SVM toonde 
opnieuw karakter en uit een prima 
voorzet van Chester Kemp scoorde 
Mike de Kok alweer 5 minuten la-
ter de 1-2. SVM kreeg steeds meer 
ruimte en mogelijkheden maar 
slaagde er niet in om de 1-3 op het 
scorebord geplaatst te krijgen. De 
drie mee naar huis genomen punten 
verfraaiden wel de Maartensdijkse 
palmares voor zowel de algemene 
competitiestand als de daaraan ge-
lijklopende 1ste periode-stand. 

Zaterdag 17 november wordt de 
competitiereeks voortgezet met de 
thuisontmoeting tegen het aloude 
(1931) Utrechtse VVJ. 

De Bilt zet sterke uitreeks voort 
Op zaterdag 3 november won FC De Bilt in de tweede klasse B won met 0-3 op bezoek bij JSV. 

De Biltse ploeg blijft daardoor meedoen om de bovenste plaatsen.

Om 14.30 uur betraden twee goed 
voetballende ploegen die in ieder 
geval niet wilden verliezen het 
hoofdveld. JSV begon beter aan het 
duel, zonder groot gevaar te kunnen 
stichten voor het doel van De Bilt-
keeper Jos de Gram. Ook FC De 
Bilt dat op basis van hun positie op 
de ranglijst (derde) en het resultaat 
in uitwedstrijden (drie keer winst, 
doelcijfers 10-0) als favoriet aan 
het duel begon, kon nauwelijks pot-
ten breken. Toch kwam FC De Bilt 

halverwege de eerste helft op voor-
sprong. Verdediger Steven van den 
Berg kopte een corner van Marcel 
Melissen knap binnen.

Na rust had JSV aanvankelijk op-
nieuw het betere spel, maar kopte 
dezelfde Van den Berg - opnieuw 
op aangeven van Melissen - op de 
bovenkant van de lat. In de 71ste 
minuut was het wel raak. De voor-
zet van aanvoerder Sam Eerdmans 
knikte Van den Berg feilloos in de 

verre hoek. Daarna kregen Redou-
an Boussoufi, Jelle Vliek en Mano 
Bakkenes kansen op de derde tref-
fer, die uiteindelijk werd gemaakt 
door Robin Notenboom. 

Ondanks dat JSV op zoek ging naar 
de eretreffer, hield De Gram voor 
de vierde uitwedstrijd op rij zijn 
doel schoon. De Bilt was daarmee 
drie punten rijker en is de koplopers 
FC Delta Sports en Veensche Boys 
op 1 punt genaderd. 

Agterberg actief op EK
Maartensdijker Kyle Agterberg was door wielerbondscoach Gerben de 
Knegt geselecteerd voor het Europees kampioenschap onder 23 jaar 
afgelopen weekeinde in Rosmalen. 

De Maartensdijker had niet zijn beste dag bij de mannen onder 23 met 
in de eerste ronde een klapband. Hierdoor liep hij dus al snel tegen veel 
achterstand aan. Hij werd uiteindelijk teleurstellend 26e.

Kyle in actie op het EK in Rosmalen.

Kleintje 
op komst?

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

Bestel bij ons
de geboortekaartjes!



Bloemenpracht in Groenekan

Teus Spelt, boer in Groenekan en voorzitter van de Agrarische 
Natuurvereniging Noorderpark heeft op enkele van zijn percelen in 
Beukenburg grote bloemstroken ingezaaid. Met een lekker zonnetje 

erbij is dat een feest voor het 
oog en smullen voor honingbijen 
en andere bestuivende insecten. 
(Frank Klok + foto Piet Haring)
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Bosdunning Ridderoordse Bos
door Henk van de Bunt

In november start Utrechts Landschap met de bosdunning in het Ridderoordse Bos. Het betreft 
met name het gedeelte gelegen ten noorden van de Provincialeweg N234 en ten westen van de 

Eyckensteinselaan, ook bekend als de Opstal. Vanwege het afhandelen van stormschades
van afgelopen jaar moest het zaagwerk opgeschoven worden naar dit najaar.

Boswachter Martijn Bergen: ‘Je 
kunt merken dat er een groeiende 
belangstelling is voor natuur dicht-
bij. Mensen zijn echt geïnteresseerd 
in de natuur in hun leefomgeving 
en willen er veel meer over weten. 
Als boswachter juich ik dat natuur-
lijk toe. Natuurbeheer is een vak 
en daar vertel ik graag over. Het 
mooiste in mijn beroep is dat we in 

een heel drukke provincie toch nog 
zoveel natuurwaarden weten te be-
houden en te verkrijgen’.

Ridderoordse bos
‘Dit door grove den gedomineerde 
grote bosgebied wordt gekenmerkt 
door een vrij kleinschalig karakter, 
met afwisselende bospercelen. Het 
aandeel staand en liggend dood hout 
neemt de komende jaren verder toe. 
Dode grove den heeft al geresulteerd 

in de vondst van een voor Nederland 
onbekende insectensoort. Dood 
naaldhout is ook van groot belang 
voor bijvoorbeeld de zwarte specht. 
Verspreid zijn opstandjes lariks en 
fijnspar aanwezig. Aan beide soorten 
zijn tal van zeldzame paddenstoelen 
gebonden. Naaldhout is ook van be-
lang als horstboom voor boomvalk, 
havik, sperwer en buizerd. Verspreid 

door het bos zijn open ruimtes aan-
wezig bestaande uit heide, grasland, 
poel of akker. Deze open ruimtes en 
de overgangen naar het bos zijn niet 
alleen landschappelijk fraai, maar 
ook van groot belang voor de biodi-
versiteit.’

Dunning
‘Het bosbeheer van Utrechts Land-
schap is erop gericht om de oude 
monoculturen geleidelijk om te 

vormen tot een gevarieerder bos 
met meer inheemse soorten en een 
hogere biodiversiteit. Een belang-
rijk onderdeel van bosbeheer is de 
bosdunning. Bij een bosdunning 
worden bepaalde bomen wegge-
haald, zodat andere bomen meer 
ruimte krijgen. Dit kan meerdere 
redenen hebben, zoals bevorderen 
van inheemse boomsoorten door 
exoten te verwijderen, meer licht 
op de bodem te creëren, waardoor 
de ondergroei zich beter kan ont-
wikkelen en biodiversiteit vergro-
ten door bomen te ringen of achter 
te laten wat voor meer dood hout, 
insecten en vogels in het bos zorgt. 
Ook het vergroten van variatie van 
soorten en structuur, alsmede de na-
tuurlijke verjonging en het bevor-
deren ervan door het creëren van 
open plekken’. 

Ringen
Tijdens de dunning zal een aan-
tal bomen ‘geringd’ worden. Deze 
bomen zullen dan sterven wat voor 
meer dood hout in het bos zorgt. In 
dood hout leven veel verschillende 
insecten. Vogels zoals de boomkle-
ver en specht profiteren hier van. 
Het uiteindelijke resultaat is nu al 
zichtbaar op veel plekken in het 
Ridderoordse Bos. In de afgelopen 
vijftig jaar heeft het zorgvuldige 
bosbeheer ervoor gezorgd dat er 
een gevarieerd en oud bos is ont-
staan. Er zijn oude eiken, beuken 
en douglassen te vinden. Met de 
dunning wordt de variatie en struc-
tuur nog verder ontwikkeld. Het 
ringen van een boom houdt in dat 

de bast rondom een boom verwij-
derd of gekerfd wordt met als doel 
de neerwaartse sapstroom te onder-
breken zodat de boom afsterft. De 
voedingsstoffen afkomstig van het 
groen kunnen immers niet meer 
naar de wortels doorstromen waar-
door ze geen nieuwe voedingsstof-
fen meer krijgen. De opwaartse 
sapstroom blijft doorgaan. De 
boom wordt dus steeds zwakker en 
sterft uiteindelijk af. Martijn Ber-
gen: ‘Dit doen we dit uitsluitend, 
omdat het gehele Nederlandse bos 
relatief jong is. Zodra er echt ou-
derdom (2-,3-,400 jaar etc.) in t 
bos komt laten we dit achterwege, 
want we hebben liever natuurlijke 
sterfte. Die treedt echter pas vanaf 
die hogere leeftijden op. Dus we 
helpen bepaalde soorten een handje 

in de goede richting door dood hout 
te ‘maken’.

Werkzaamheden
Bij het dunnen wordt een houtoo-
gstmachine gebruikt. Ondanks de 
grote omvang beschadigen de ma-
chines met hun brede banden en de 
lage wieldruk de bosbodem mini-
maal. Wel wordt er gekeken naar 
minimale aan- en afrijroutes. Bij 
de afvoer van de stammen raken 
de paden mogelijk beschadigd. Het 
Utrechts Landschap vraagt om be-
grip en zorgt er voor dat de wandel-
paden snel na het werk weer in orde 
komen. Na de bosdunningswerk-
zaamheden kan een ieder genieten 
van een gevarieerder bos met een 
rijke leefomgeving voor planten en 
dieren. 

Rolf Dijkstra maakt vooraf een inventarisatie van flora, fauna en 
archeologische elementen. Hierbij worden bijvoorbeeld nestbomen en 
dassenburchten aangegeven in het terrein om deze te ontzien tijdens de 
werkzaamheden.

De boom links van Martijn Bergen is een ‘toekomstboom’: een boom die 
nog lang behouden moet blijven omdat hij bijdraagt aan een vooropgesteld 
doel. 

Natuurwerkdag bij Utrechts Landschap
door Walter Eijndhoven

1.500 zomerklokjes, 350 lenteklokjes, 6.000 wilde hyacinten en 2.000 botanische tulpen.
Het is zomaar een greep uit de vele soorten stinzenplanten die vrijwilligers zaterdag

3 november plantten op Landgoed Oostbroek. En niet alleen op Oostbroek. Op vele plaatsen
in Nederland konden deelnemers actief aan de slag, om er samen iets moois van te maken. 

Vrijwilligers konden zich vooraf 
aanmelden voor werkzaamheden 
op Oostbroek, maar ook elders 
konden zij zich uitleven in het op-
schonen van poelen in Zeist, broei-
hopen voor ringslangen aanleggen 
in het Beekdal in Amersfoort, riet-
land vrij maken van wilgenopslag 
aan de Zuiderzeekade in Bunscho-
ten-Spakenburg, verwijderen van 
berkenopslag van de hei in natuur-
gebied Kwintelooijen in Rhenen-

Veenendaal, wilgen knotten in IJs-
selstein, bramen snoeien in Baarn 
of opslag verwijderen op Landgoed 
Den Treek in Leusden. Kortom, 
er was van alles te doen bij het 
Utrechts Landschap.

100.000 bollen
‘Om het landgoed kleurrijker te 
maken, planten vele vrijwilligers 
bollen van diverse stinzenplanten’, 
vertelt Joris Hellevoort, boswach-

ter bij het Utrechts Landschap. 
‘Over zeven gebieden verdelen wij 
100.000 bollen en wij hopen dat 
onze bezoekers in het vroege voor-
jaar weer volop kunnen genieten 
van alle sneeuwklokjes, bosanemo-
nen, sterhyacinten en vingerhelm-
bloemen’. 
De bollen worden, op aanwijzing 
van de boswachter, niet te diep, 
maar zeker ook niet te dicht onder 
het oppervlak, in de grond gestopt, 
zodat in januari al de eerste stinzen-
planten tot bloei kunnen komen.

Dertig vrijwilligers planten duizenden bollen op Landgoed Oostbroek.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Kerst: 1ste is vol, 2de nog plek vrij

Woe.
07-11
Do.

08-11
Vr.

09-11
Za.

10-11
Zo.

11-11

Ossenhaaspuntjes op 
Oosterse wijze

of
Gebakken kabeljauw 

met pernodsaus
of

Flammkuchen met 
herfstgroenten en kaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
14-11
Do.

15-11
Vr.

16-11
Za.

17-11
Zo.

18-11

Rib-eye van de grill
met knoflooksaus

of
“Bouillabaisse”

(Zuid-Franse vissoep)
of

Couscous met 
bospaddestoelen

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

1ste en 2e kerstdag geopend
Zie ons kerstmenu

op de website
www.restaurantfloyds.nl
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